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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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Júri / Jury

Alejandro Hermida
Arquitecto e Mestre em Conservação e Restauro do Património Arquitectónico pela 

Universidade Politécnica de Madrid. É Professor Associado desde 2009 na Universidade 
Alfonso X el Sabio. Foi professor convidado em numerosas universidades, workshops e 

conferências nacionais e internacionais. Dedicou sua atividade profissional ao restauro e 
análise histórico-construtiva de edifícios históricos e sítios arqueológicos de diferentes tipos e 

cronologias na Espanha, Marrocos e Peru. Coordenador do Concurso de Arquitectura Richard 
H. Driehaus, do Prémio Richard H. Driehaus de Artes de Construção, a Rede Nacional de 

Mestres Tradicionais da Construção e o Prémio Rafael Manzano de Arquitetura Tradicional 
Nova, membro do Conselho de Administração da ONG Terrachidia, Vice-Presidente da 

INTBAU Espanha e Professor do Centro de Pesquisa em Arquitectura Tradicional (CIAT). 

Mário Sua Kay
Arquitecto (Universidade de Westminster, Londres 1979), com um BA Hons e um Mestrado 
em Arquitectura. É membro do Royal Institute of British
Architects e da Ordem dos Arquitectos Portugueses em Portugal.
Começou a sua carreira profissional a trabalhar em Londres, em projectos de reabilitação
urbana no centro da cidade. Em 1981 mudou-se para Lisboa e em 1984 fundou a Sua Kay
Arquitectos. Nas últimas três décadas tem orientado o trabalho de design do atelier numa
extensa carteira de projectos premiados tanto em Portugal como no estrangeiro.  

Marta Labastida
Arquitecta (ETSAB-UPC, Barcelona 1998), Máster em Arquitectura da Paisagem (ETSAB-
UPC, Barcelona 2000) e Doutora em Arquitectura: Cidade e Território (EAUM, Guimarães 
2013). Investigadora no LAB2PT na Universidade do Minho. Docente da Escola de 
Arquitectura da Universidade do Minho (EAUM) desde 2002. É Diretora do Centro de 
Estudos da EAUM e investigadora no Landscape, Heritage and Territory Lab (Lab2PT). 
Desde 2001 trabalha como arquitecta associada ao Arq. Carlos Maia. Formou parte da 
equipa de redação do JA entre 2012-14 e da equipa da Trienal de Arquitectura de Lisboa 
2016 no âmbito do Concurso de Universidades (co-curadoria com o Arq. Rui Mendes). 
Trabalhou com o Arquitecto Manuel de Solà-Morales e trabalhou no CRPP - Centre de 
Recerca i de Projectes del Paisatge da UPC com a Arquitecta Rosa Barba.

Miguel Amado
Miguel Amado é arquitecto desde 1989. Mestre em Ordenamento do Território e Planeamento 
Ambiental, Doutorado em Engenharia do Ambiente e Agregação em Arquitectura. É 
pós-graduado em Reabilitação de Centros Urbanos e em Ordenamento do Território e 
Planeamento Ambiental na Perspectiva das Comunidades Europeias. É professor associado 
com agregação do Departamento de Engenharia Civil, Arquitectura e Georrecursos do 
Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa e responsável pelo GEOTPU.LAB. Foi 
fundador do Atelier Miguel Amado Arquitectos em 1989 onde se mantem até hoje.

Domingos Lopes
 Professor Auxiliar com Agregação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). É 

licenciado em Engenharia Florestal pela UTAD (1992) e em Arquitetura Paisagista pela mesma 
universidade (2010). É mestre em Instrumentos e Técnicas de Apoio ao Desenvolvimento Rural, 
pela UTAD (1999) e em Arquitetura Paisagista, pela Universidade de Évora (2017). É doutorado 

pela Universidade de Kingston, no Reino Unido (2005). Fez a sua agregação na UTAD, em 
Ciências Agronómicas e Florestais (2016). É atualmente Diretor do Departamento de Ciências 

Florestais e Arquitetura Paisagista, onde leciona. Tem desenvolvido investigação em Engenharia 
Florestal e em Arquitetura Paisagista

Paula Santos
Licenciada pela Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto (FAUP) em 1986. 

Professora de projecto na Universidade Lusíada, de 1997 a 2006. Professora convidada do 
Departamento de Arquitectura da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de 

Coimbra, de 2008 a 2013. Estudante de Doutoramento no Colégio das Artes da Universidade 
de Coimbra. Vogal do Conselho Directivo Nacional da Ordem dos Arquitectos  de 2007-2010

Vogal do Conselho Directivo da SRN da Ordem dos Arquitectos de 2010-2013. Fundadora e 
sócia da empresa sátira design de 1996 a 2000.Constitui escritório próprio e a empresa paula 

santos I arquitectura lda, em 1999, no Porto, tendo obtido o primeiro prémio em diversos 
Concursos Públicos. Tem inúmeras obras publicadas e tem participado em exposições, 

conferências e workshops nacionais e internacionais.  

Pedro Frade
Em 2016 completa o Mestrado em Arquitectura no Da/Ual, Lisboa, com a dissertação Casa, 
Cozinha, Horto, em Alcácer do Sal, com a qual vence o prémio Archiprix Portugal 2017. 
Desde 2014 é colaborador no atelier Francisco Aires Mateus arquitectos.
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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 DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO - ESCOLA DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E VETERINÁRIAS
UNIVERSITY OF TRÁS-OS-MONTES AND ALTO DOURO - SCHOOL OF AGRARIAN AND VETERINARY SCIENCES

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 FERNANDO PESSOA  - MESTRADO INTEGRADO EM ARQUITECTURA E URBANISMO
UNIVERSITY FERNANDO PESSOA -  INTEGRATED MASTER OF ARCHITECTURE AND URBANISM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Presidente do Conselho Científico
President of the Scientific Board  
Francisco Fumega

1 Escola Superior Gallaecia 
DEP. ARQUITETURA E URBANISMO

Gallaecia Higher School 
DEPT. ARCHITECTURE AND URBANISM

Daniel Meira - Menção Honrosa | Honorable Mention
Gilberto Duarte Carlos - Orientador | Tutor

ARQUITETURA EM TAIPA NO CASTRO S. LOURENÇO - VILA CHÃ - ESPOSENDE

MUD WALL ARCHITECTURE AT CASTRO S. LOURENÇO - VILA CHÃ - ESPOSENDE

1.1

Na sequência de intenção expressa pela Câmara Municipal de Esposende, nasce o 
presente projeto de arquitetura, que visa melhorar as condições do recinto do Castro de 
São Lourenço, local com elevado valor histórico e paisagístico, através da construção de 
um equipamento público, nomeadamente, um auditório e um espaço de receção.

Following the intention of the Municipality of Esposende, this architecture project sees the 
light of day, aiming to improve the conditions of the Castro de São Lourenço site - a place 
of high historical and landscape value - through the construction of a public infrastructure, 
namely an auditorium and a welcoming area.

Render - Acesso ao recinto

Render - Access to the premises
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Menção Honrosa | Honorable Mention - Daniel Meira - dan.santos.meira@gmail.com 
com orientação de | mentored by Gilberto Duarte Carlos - gilbertocarlos@esg.pt

1.1 1

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.

Com uma construção erguida em 3 volumes (auditório, cafetaria e sala de leitura / espaço 
multimédia, com instalações técnicas e sanitárias de apoio), a proposta, que pretende ainda 
promover as ruínas arqueológicas, passa também pela implementação de percursos e pela 
reorganização do espaço envolvente ao centro de interpretação redefinindo circulação pedonal, 
automóvel e estacionamento.
É perante uma topografia abrupta, uma vegetação densa, e à volumetria monolítica do existente, 
que se desenvolve uma proposta que aposta na técnica monolítica da taipa, procurando articular 
o conceito de massa compacta dos edifícios com as tensões dos espaços exteriores. O jogo 
de fragmentação dos volumes projetados assim como a oscilação das volumetrias atribuem 
profundidade aos planos das fachadas, ritmando a leitura das construções e relembrando a linha 
da copa da vegetação. Os percursos e espaços de descompressão exteriores pretendem unificar 
o conjunto e gerar novas dinâmicas.

With a construction constituted by 3 volumes (auditorium, cafeteria and reading room/multimedia 
area, with support technical and sanitary infrastructures), the proposal, which intends to promote 
the archaeological ruins, also includes the implementation of routes and the reorganization of the 
area surrounding the interpretation centre, redefining pedestrian and car traffic, and parking.
It is in the face of abrupt topography, dense vegetation and the existing monolithic volumes 
that the proposal is developed, making use of the monolithic technique of mud walls, aiming to 
articulate the concept of the building’s compact masses with the tensions of the exterior areas. 
The fragmentation of the designed volumes, as well as the volumetric oscillations provide depth to 
the plans that constitute the façades, rhythmizing the way the constructions are apprehended and 
reminding us of the forest canopy. The outside routes and decompression areas intend to unify the 
ensemble and generate new dynamics.

ARQUITETURA EM TAIPA NO CASTRO S. LOURENÇO - VILA CHÃ - ESPOSENDE 

MUD WALL ARCHITECTURE AT CASTRO S. LOURENÇO  -  VILA CHÃ - ESPOSENDE

 

Alçado - Relação dos volumes propostos com a pré existência e topografia 

Elevation - Relationship between the proposed volumes and both the pre-existences and the topography 

Alçado - Volume do Auditório - Relação com a topografia

Elevation - Auditorium’s Volume - Relationship with the topography

Alçado - Volume da Cafetaria - Relação com a volumetria pré-existente

Elevation - Cafeteria’s Volume - Relationship with the pre-existing volumes

Espaço exterior do Auditório

Auditory’s Exterior Area

Fotografias da maquete - Relação da proposta com pré-existência

Photos of the model - Relationship between the project proposal and the pre-existences
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Universidade do Minho
ESCOLA DE ARQUITETURA

Universidade do Minho
SCHOOL OF ARCHITECTURE

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

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

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

2
2.1 Joana Rocha - Finalista | Nominee

Jorge Correia - Orientador | Tutor

A CASA DE N. S. DA AURORA, PONTE DE LIMA - ESTÓRIA DA SUA ARQUITECTURA

N. S. DA AURORA HOUSE, PONTE DE LIMA - STORY OF ITS ARCHITECTURE

Modelo tridimensional da fase 1 com indicação de semelhanças 
morfológicas com exemplos semelhantes

3D model of phase 1 with the designation of morphological differences with 
similar examples

Casa tradicional, Navió

Tradicional house, Navió

Casa dos Casa dos Melos, Pampilhosa 

Melos’ House, Pampilhosa
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A Casa de Nossa Senhora da Aurora, em Ponte de Lima, 
foi fundada no século XVIII pela mão dos Sá Coutinho 
Rebelo Sotto Maior. 
Entre o final do século XVI e meados do século XVII terá 
tido lugar a construção primitiva, que funcionaria como 
habitação secundária para as freiras do Convento de Val 
de Pereiras que, por ser distante de Ponte de Lima, não 
permitia que a viagem de ida e volta fosse feita no mesmo 
dia, obrigando-as por isso a pernoitar no Paço construído 
na Vila. Tais vivências e alterações não se encontram 
documentadas. Os processos de análise e interpretação 
realizados na dissertação revelam a história construtiva 
do objecto de estudo. O processo condutor do trabalho 
enquadrou cada uma das fases construtivas num período 
histórico-artístico, reconstituindo-as posteriormente, 
segundo a morfologia que as caracterizou em cada 
período. O constante cruzamento dos dados recolhidos 
culminou no traçar de uma linha cronológica que enquadra 
o edifício, desde a sua fundação, até ao presente. 
Do estudo dos momentos construtivos do conjunto, 
resultaram ainda as análises métricas, quer em planimetria, 
quer em secção, que constituem um elemento essencial 
para a discussão da autoria do projecto de ampliação do 
século XVIII.

The Nossa Senhora da Aurora House, at Ponte de 
Lima, was founded in the 18th century by the Sá 
Coutinho Rebelo Sotto Maior family. 
Between the late 1600s and the mid-1700s, there 
was the primitive construction, which would work 
as a secondary dwelling for the nuns of the Val de 
Pereiras Convent that, for being distant from Ponte 
de Lima, did not allow for the round trip to be made 
in the same day, forcing them to stay overnight in the 
palace. Such history and changes are not documented. 
The analysis and interpretation processes conducted 
in the dissertation reveal the constructive history of 
the study object. The work’s guiding process framed 
each of the constructive phases within an historic-
artistic period, reconstituting them later on, according 
to the morphology that characterised them in each 
period. The constant crossing of the gathered data 
culminated in the drawing of a chronological line that 
contextualizes the building, from its foundation up to its 
present. From the study of the ensemble’s constructive 
moments, resulted also the metric analysis, whether 
in plan or in section, constituting an essential element 
to the discussion regarding the authorship of the 
expansion project of the 18th century.
. 

Finalista | Nominee - Joana Rocha - joanamaf@sapo.pt
com orientação de | mentored by Jorge Correia - jorge.correia@arquitetura.uminho.pt

2.1 2

Alçado fotográfico da rua ESC:1:500

A CASA DE N. S. DA AURORA, PONTE DE LIMA - ESTÓRIA DA SUA ARQUITECTURA   
N. S. DA AURORA HOUSE, PONTE DE LIMA - STORY OF ITS ARCHITECTURE
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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

5
5.1

5.2

5.3

Francisco Pereira - Finalista | Nominee
Pedro Alarcão - Orientador | Tutor

UMA PAISAGEM DE ACONTECIMENTOS - PROJECTO PARA UMA CASA-REFÚGIO 
NO BOM SUCESSO 
A LANDSCAPE OF EVENTS - PROJECT FOR A HOUSE-REFUGE AT BOM SUCESSO

Flora Di Martino - Menção Honrosa | Honorable Mention
Francisco Vieira de Campos - Orientador | Tutor 

ITINERÁRIO DE UM NÃO LUGAR  

ITINERARY OF A NON-SITE 

Francisco Ferreira - Finalista | Nominee
Teresa Augusto - Orientador | Tutor

THE GARDEN OF EARTHLY DELIGHTS - UMA REFLEXÃO E UMA PROPOSTA 
SOBRE E PARA O CULTO DA AGRICULTURA, ARRONCHES, ALENTEJO MARCO 
DE CANAVESES

THE GARDEN OF EARTHLY DELIGHTS - A REFLECTION AND A PROPOSAL 
ABOUT AND FOR THE CULT OF AGRICULTURE, ARRONCHES, ALENTEJO 
MARCO DE CANAVESES
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5.1 5

Um projecto de arquitectura para uma segunda casa, de refúgio e de reunião da família, de custos 
controlados, tem lugar num lote, na área suburbana do Bom Sucesso, concelho da Figueira da Foz, em 
tempos ocupado por uma casa de construção modesta, também esta pertença da família.
As primeiras visitas ao Bom Sucesso e o confronto com a única estrutura existente no lote - uma fachada 
cega amarela reminiscente da casa de família que aí existira - são desencadeadoras de dilema: o que 
achar deste muro. O Muro Amarelo assume o papel de catalisador de narrativa (e) do projecto - estrutura-
paradigma geradora de um universo de sentidos que accionam reflexões sobre os diversos temas, 
realidades e imagens – território, património, legislação, tipologia e dinâmicas do habitar contemporâneo.
Motivados pelas diversas acepções que o Muro Amarelo condensa e extravasa, e pelo reconhecimento 
de inteligibilidade nas coisas aparentemente feias e banais encontradas nesta paisagem transgénica, a 
nossa linha de actuação aproximou-se do discurso bricoleur: adoptou-se uma postura inquiridora que se 
desloca, olha e interage com o real, o investiga e nele procura substância para o projecto em curso.
Tendo presente o carácter do programa, os ritmos de ocupação esporádica da casa e o lugar pouco 
convencional onde se implanta, entendeu- se o projecto como uma arquitectura-plataforma agregadora 
das pessoas que a irão habitar, tendo o duplo papel de proporcionar os espaços que alberguem 
e promovam as diferentes actividades domésticas e fazendo desta mesma activação, ocupação e 
vivência dos espaços - interiores e exteriores - a sua própria paisagem, o seu pano de fundo, no sentido 
contemplativo e dinâmico do termo - o projecto será, portanto, a edi cação do espaço-suporte para a 
actividade humana, expectativa de uma paisagem de acontecimentos. 

An architecture project for a second home, of family refuge and meeting, cost-controlled, takes place 
in a lot within the suburban area of Bom Sucesso, Municipality of Figueira da Foz, once occupied by a 
modest house, also owned by the family. The first visits to Bom Sucesso and the confrontation with the 
only structure existing in the lot - a clean yellow façade, reminiscence of the family home there once was - 
originate the dilemma: what to think of this wall. The Yellow Wall assumes the role of project (and) narrative 
catalyst - a paradigm-structure of an universe of meanings that trigger reflections upon the various themes, 
realities and images – territory, patrimony, legislation, typology and dynamics of contemporary dwelling.
Motivated by the various meanings the Yellow Wall condenses and expresses, and by the 
acknowledgement of the intelligibility in the apparently ugly and banal elements found in this transgenic 
landscape, our intervention guideline got closer to the bricoleur discourse: we adopted an inquiring stance 
that moves around, looks at and interacts with reality, investigates it and in it tries to find matter for the 
ongoing project.
Having in mind the programme’s character, the house’s patterns of sporadic occupation and the 
unconventional site it is located on, the project was understood as an architecture-platform that 
aggregates the people that will inhabit it, with the double role of providing the spaces that shelter and 
promote the different domestic activities, and making this activation, occupation and inhabiting of spaces 
- both interior and exterior - its own landscape, its backdrop, in the contemplative and dynamic meaning 
of the term - the project will, therefore, be the edification of the support-space for human activity, an 
expectation of a landscape of events.

UMA PAISAGEM DE ACONTECIMENTOS 

A LANDSCAPE OF EVENTS

Visita da sucessão de espaços, interior da casa projectada

Visit upon the various spaces, interior of the design 
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5.2 5

No Alto Alentejo, escavamos mármore desde o tempo dos romanos. 
A paisagem do anticlinal é talhada. Nestas esculturas ingénuas, 
escavadas, escondidas, a história escreve-se e apaga-se, o homem 
amontoa os seus desejos e talha os seus vestígios.
O itinerário de um não lugar revela a alquimia do tempo e do espaço 
na matéria. Os percursos nómadas, industriais e contemplativos 
tornam o não lugar num hortus conclusus aberto onde derivamos.
A proposta apresenta uma metodologia de projeto de arquitetura no 
território. Observa, orienta, comunica, revitaliza e preserva os recursos 
e as potencialidades do anticlinal. Do levantamento, à sinalética, aos 
caminhos até à cartogra, ajudamos o visitante na descoberta das 
pedreiras e da sua paisagem. 
in visu, in situ, in vivo
As infraestruturas, sítios de produção de energia, estão geralmente 
fechados ao público, muitas vezes distante dos centros das cidades 
e de difícil acesso. Google Maps permite-nos sobrevoar estes 
equipamentos, reconhecendo os seus limites, e desenho na paisagem. 
Contudo, fica a faltar a experiência do corpo para perceber a escala 
destes lugares. Precisamos destas infraestruturas, temos que aceitá-
las, conhecê-las para uma utilização mais consciente. Da extração 
à utilização, a matéria e a energia deixam marcas que não devemos 
tentar esconder, pelo contrário, expõe-las e contemplá-las. A atividade 
humana não está separada da natureza, mas faz parte dela. 

At Alto Alentejo, we have been extracting marble since the Romans. 
The anticline landscape is carved. In these naive, excavated, hidden 
sculptures, history is written and erased; man piles his desires and 
carves his traces.
The itinerary of a non-site reveals the alchemy of time and space on 
matter. The nomadic, industrial and contemplative routes turn the 
non-site into an open hortus conclusus.
The proposal presents an architecture project methodology upon 
the territory. It observes, guides, communicates, revitalizes and 
preserves the anticlinal’s resources and potentialities. From data 
gathering, to signage, to the routes and cartography, we help the 
visitor in the discovery of the quarries and its landscape. 
in visu, in situ, in vivo
The infrastructures, sites of energy production, are generally 
off limits to the public, most times distant from city centres 
and of poor accessibility. Google Maps allows us to fly above 
these infrastructures, acknowledging its limits and shape within 
the landscape. Still, one lacks the physical body experience to 
understand the scale of these sites. We need these infrastructures, 
we must accept them, know them, for a more conscious use. From 
extraction to usage, matter and energy leave marks that we should 
not try to hide; on the contrary, we should expose and contemplate 
them. Human activity is not separate of nature but part of it. 

ITINERÁRIO DE UM NÃO LUGAR

ITINERARY OF A NON-SITE

Mapa frente, Planta da intervenção, taxonomia

Front map, Plan of intervention, taxonomy
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5.3 5

A proposta para Arronches, tem como objetivo transformar o Rio Caia e a Ribeira de Arronches, 
num Jardim das Delícias: Agrícola e Florestal.
São 15 tipologias de pequena escala para 15 pontos de interesse, que surgem ao longo dos canais 
de Água. Para os 15 pontos de interesse, definiu-se de “Vítima” e para as 15 tipologias, adicionadas 
para complementar os existentes, definiu-se de “Assassino”. Juntos geram o enlace, esta situação 
surge quando o usuário intersecta um deles, entre a Vítima e o Assassino. – John Hejduk/Bernard 
Tschumi.
As Vítimas representam imagens, referências, momentos, elementos da flora ou construções 
simbólicas, equidistantes umas das outras. Os Assassinos representam as novas intervenções, 
ainda que minimais, são o suficiente para criar a possibilidade ao utilizador de vivenciar o Rio e a 
Ribeira de forma natural e aleatória.
A delimitação dos espaços e marcação do percurso está em saber o que é domínio privado e o que 
é público, assim como as esferas que se cruzam entre ambos. Eu pressinto o privado, logo, não 
preciso de uma ordem que me impeça de entrar e/ou sair. – Serge Chermayeff/Alexander
Christopher. Há assim um percurso marcado, mas de forma subtil, fácil de seguir e um outro 
percurso aleatório sem regras ou sem limites, (talvez, mais difícil de seguir). Ambos são simbólicos 
e procuram a autonomia do residente, num processo de procura e de deriva. No entanto, os pontos 
são assinalados pelo pavimento e muros de suporte, alvenaria de pedra xisto de cor negra, retirada 
na margem do Rio e da Ribeira; Pelo arvoredo e pela plantação de Oliveiras e Romãzeiras, pelas 
sebes da Figueira-da- Índia e pela presença pontual das Figueiras, uma Árvore doce de aroma e de 
paladar.
A direção não é de todo recusável. Ainda que não tenhamos uma noção clara da caminhada, 
temos sim pontos de referência que nos habituam a visitar ou a observar. Assim, derivando pelos 
percursos, pequenos toques ou ritmos pautam e guiam de forma invisível onde posso e não posso 
pisar, caminhar, cultivar e repousar. – Henry DavidThoreau.

The proposal for Arronches has the objective of turning the Caia river and the Arronches stream into 
a Garden of Delights: Agricultural and Forest.
15 small scale typologies for 15 points of interest arise throughout the water channels. The 15 points 
of interest are defined as “Victim” and the 15 typologies, added in order to complement the existing 
ones, are defined as “Assassin”. Together, they generate the action - this situation takes place when 
the user intersects one of them, between Victim and Assassin. – John Hejduk/Bernard Tschumi.
The Victims represent images, references, monuments, elements of flora or symbolic constructions, 
equidistant from one another. The Assassins represent the new interventions; tough minimal, they are 
enough to create the possibility of the user experiencing the River and the Stream in a natural and 
random way.
The delimitation of spaces and the definition of the route is constrained by what is private and public 
domain, as well as the spheres that overlap between both. I can sense what is private, therefore I do 
not need an order that prevents me from entering and/or leaving. – Serge Chermayeff/Alexander
Christopher. Hence, there is a defined route, tough in a subtle way, easy to follow, and another 
random one, without rules or limits, (possibly, harder to follow). They are both symbolic and seek 
the autonomy of the resident, in a process of search and wander. Yet, the points are marked by the 
pavement and the retaining walls, black shale brickwork walls, extracted from the margins of the 
River and the Stream; by the trees and the olive and pomegranate tree garden, by the nopal hedges 
and the occasional presence of fig trees, a tree with a sweet aroma and taste.
The direction is not at all refusable. Even tough we do not have a clear awareness of the walk, we 
have reference points that get us used to visiting or observing. Therefore, wandering through the 
routes, small touches or rhythms mark or guide in an invisible manner where I can or cannot step 
into, walk into, cultivate or rest. – Henry David Thoreau.

THE GARDEN OF EARTHLY DELIGHTS

THE GARDEN OF EARTHLY DELIGHTS

As tipologias do Solo (12), da Água (13), do Fogo (14) e da Sombra

The typologies of Earth (12), Water (13), Fire (14) and Shadow



22 23

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

7
7.1

O projeto do parque urbano do rio do Cáster, contêm também uma análise 
e proposta para a envolvente do parque, intervindo assim nas suas ligações 
quer nas ruas como espaços expectantes.
A necessidade de estudar as ligações ao parque surge com o intuito de potencializar os seus 
benefícios, criando uma  oresta urbana para evitar que se torna numa “ilha verde”. O objetivo 
é identificar e estudar as suas ligações, para propor soluções onde se privilegie a presença da 
estrutura verde e áreas permeáveis nas ruas sem prejudicar o trânsito automóvel.

The project of Cáster river’s urban park also contains a study and a proposal for the park’s 
surroundings, thus intervening in its connections, regarding both the streets and the vacant areas.
The need to study the connections to the park arises from the intention of maximizing their gains, 
creating an urban forest in order to avoid it becoming a “green island”. The objective is that of 
identifying and studying its connections, in order to propose solutions that favour the presence of 
the green structure and pervious areas on the streets, without affecting car traffic. 

Localização

Location

José Brandão - Finalista | Nominee
Maria José Dias Curado - Orientador | Tutor

PARQUE URBANO DO VALE DO CÁSTER E AS SUAS LIGAÇÕES

CÁSTER VALLEY URBAN PARK AND ITS CONNECTIONS
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7.1 7

The park intends to be multifunctional, with various recreational and sensory opportunities. 
With approximately 45ha (14ha phase 2), the park presents different types of spaces such as 
lakes, woods, clearings, sports and stay areas. It is also intended to be a pedagogic space, 
preferring indigenous species to, hence, elevate to the maximum the park’s value and benefits 
for the community and also to dignify the landscape values, such as the existence of large 
trees, a forest or woods mainly constituted by indigenous species, patrimony and the river.
The park will have two lakes, one that is as natural as possible and another one with a bathing 
area where people can enjoy an open air pool.
The riverbanks will be redeveloped with the objective of making them more natural and, 
therefore, create a greater diversity of ecological relationships. Throughout the park, one can 
find closed clearings, as it is intended that the visitors get different sensations each time they 
enter the different clearings. Also proposed is a skate park, a climbing wall, a playground area, 
infrastructure areas, an amphitheatre and a wooden walkway with some rises in order to level-
off the slope between the castle and the river.

O parque pretende ser multifuncional, com diversas oportunidades recreativas e sensoriais. Com 
aproximadamente 45ha (14ha fase 2), o parque apresenta diferentes tipos de espaços, como 
lagos, matas, clareias, zonas desportivas e de estadia. Ainda se pretende que seja um espaço 
pedagógico, com a preferência de espécies autóctones para assim elevar ao máximo o valor e 
os benefícios do parque para a comunidade e também digni car os valores paisagísticos, como 
a existência de árvores de grande porte, uma mata/bosque formada principalmente por espécies 
autóctones, património e o rio.
O parque terá dois lagos, um mais natural possível e outro com uma zona balnear para as pessoas 
possam desfrutar de uma piscina ao ar livre.
As margens do rio serão requalificadas com o intuito de as tornar mais naturais e assim criar 
maior diversidade de relações ecológicas. Em todo parque é possível encontrar clareiras 
fechadas, pois pretende que os visitantes tenham diferentes sensações cada vez que entram nas 
diferentes clareiras. Ainda se propõe um skatepark, parede de escalada, parque infantil, zonas 
de equipamentos, anfiteatro e um passadiço de madeira com algumas elevações de forma a 
uniformizar o declive entre o castelo e o rio.

PARQUE URBANO DO VALE DO CÁSTER E AS SUAS LIGAÇÕES

CÁSTER VALLEY URBAN PARK AND ITS CONNECTIONS

Plano Geral

Master Plan
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Escola Superior Artística do Porto
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA

Superior Artistic School of Porto
DEPARTMENT OF ARCHITECTURE

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

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

Diretor / Coordenador do Curso
Director / Course Coordinator
Paolo Marclin

8
8.1 Inês Silva - Finalista | Nominee

Luis Rodrigues - Orientador | Tutor

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

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

Maquete à escala 1/50 da Unidade Habitação 
da Residência 1

Model, scale 1/50 - Residence Housing Unit 1

Maquete à escala 1/50 da Unidade Habitação 
da Residência 2

Model, scale 1/50 - Residence Housing Unit 2



28 29

Finalista | Nominee - Inês Silva - inescoms@hotmail.com
com orientação de | mentored by Luis Rodrigues - luis.ferreirarodrigues@gmail.com

8.1 08

O presente trabalho, subordinado ao tema do Habitat temporário, toma como ponto de partida a 
valorização da Península, localizada no ambiente natural privilegiado da ria de Aveiro, como um espaço 
que funde as suas principais existências: a actividade naval; a ria; a cidade e a Universidade.
O projecto contempla a projecção de um Pólo que serve a Universidade de Aveiro e é proposto como 
momento e marco estruturante que dá significado às opções tomadas no plano geral para território de 
intervenção. Esta estrutura de carácter institucional, compreenderá um complexo habitacional constituído 
por duas residências destinadas a professores, pesquisadores e colaboradores convidados pela 
Universidade, e um equipamento, o instituto, que auxiliará os habitantes no seu ofício e promoverá uma 
zona cultural para este território. 
O complexo habitacional tem carácter temporário e institucional estando destinado a indivíduos que 
pertencem ao novo núcleo familiar da sociedade contemporânea, a um novo modo de vida, a um 
indivíduo que habita sem lugar, aos novos nómadas.
As residências São diferenciadas pelo seu caráter e tipologia, determinados pelo tempo e número de 
habitantes que irão ocupar as mesmas. As suas diferenças serão o resultado das questões formais e 
espaciais. A casa-pátio foi o modelo escolhido pois concede à habitação não só uma variedade de relações e 
sensações para com o habitante como também de uma maior complexidade e dinâmica do espaço.
A forma de intervir neste território baseia-se na interpretação de seu enquadramento, da sua memória e 
da sua paisagem, a fim de reunir o carácter das estruturas existentes com as propostas e a valorização 
da imagem do salgado de Aveiro.

The present work, dedicated to the subject of the temporary Habitat, has its starting point on the 
valorizarion of the Peninsula, located in the privileged natural environment of the Aveiro river, as a space 
that merges its main existences: the naval activity; the river; the city and the University.
The project contemplates the design of a Hub that assists the University of Aveiro and is proposed as a 
moment and a landmark that grants meaning to the choices made in the Master Plan for the intervention’s 
territory. This structure of institutional character will be constituted by a dwelling complex, formed by two 
residences for teachers, researchers and collaborators invited by the University, and an infrastructure, the 
institute, that will assist the dwellers in their activity and will provide a cultural area for this territory. 
The dwelling complex will have a temporary and institutional character, destined to individuals that belong 
to the new family core of contemporary society, a new way of life, to an individual that inhabits without a 
place of his own, to the new nomads.
The dwellings are differentiated by their character and typology, defined by the length of stay and the 
number of dwellers that will occupy them. Their differences will be the result of formal and spatial issues. 
The patio-house was the chosen model as it grants the dwelling not only with a variety of relations and 
sensations for its inhabitants but, also, with greater spatial complexity and dynamics.
The way the intervention upon this territory happens is based on the interpretation of its context, its 
memory and its landscape, in a way as to reunite the character of the existing structures with the 
proposals and valorization of the image of Aveiro’s salt marshes.

PORTA DA CIDADE

CITY GATE
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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

9
9.1 João Soares - Finalista | Nominee

Maria Suárez - Orientador | Tutor

ALBERGUE CAYO CARPO E CAPELA SÃO TIAGO MAIOR - PROPOSTA DE INTERVEN-
ÇÃO NO CAMINHO DE SANTIAGO NA CIDADE DE MATOSINHO

CAYO CARPO GUEST HOUSE AND SÃO TIAGO MAIOR CHAPEL - INTERVENTION 
PROPOSAL IN THE ROAD TO SANTIAGO AT THE CITY OF MATOSINHOS

Corte longitudinal e perspectivas exteriores

Longitudinal Section and exterior perspectives
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9.1 9

O projecto é inserido na cidade de Matosinhos para acolher peregrinos dos 
Caminhos de Santiago de Compostela.  O local escolhido é na Av. Eng. 
Duarte Pacheco dentro do traçado do Caminho da Orla Atlântica. Beneficia 
de exposição intensa à luz solar e proximidade do mar.
Consiste em dois corpos, Albergue e Capela, ligados por uma galeria. 
Erguem-se com diferentes alturas em contraste com a envolvente urbana 
em baixa cércea onde prevalece a degradação de edifícios. O Campanário, 
sinaliza a sua existência desde o eixo secundário.
O Albergue aponta para uma experiência que convoca os sentidos em 
constante manipulação na relação entre aspectos práticos e o modelo 
conceptual na medida em que os apontamentos utilizados na edificação 
são indiciadores simbólicos dos Caminhos. A luz natural tem forte presença 
pelas clarabóias, janelas e paredes de vidro. As galerias e escadarias 
alinham percursos a vencer. No interior dos espaços opto pela economia 
de recursos, minimizando o preenchimento ao essencial. Dormitórios, sala 
de refeições, todos os elementos se abrem à fruição. 
Na Capela um espaço central insinua-se como altar conferindo-lhe 
identidade. Cria-se a sensação de acolhimento universal pela ausência de 
elementos religiosos, convocando a liberdade de credos. O espaço interior 
exibe pé direito elevado e pouca luz natural. Sombra e silêncio apelam à 
serenidade.
Com estas características, o Albergue e Capela tornam-se numa nova 
etapa dos Caminhos de Santiago. Para além de local de repouso e 
acolhimento pretende-se concretizar a vivência da intuição e atmosfera que 
caracterizam as rotas da peregrinação.

The project is inscribed in the city of Matosinhos in order to welcome the 
pilgrims from the Roads of Santiago de Compostela.  The chosen site is at 
the Engenheiro Duarte Pacheco Avenue  within the layout of the Caminho 
da Orla Atlântica project. It benefits from intense solar exposure and the 
proximity to the sea.

It consists of two bodies, Guest House and Chapel, connected by a gallery. 
They rise to different heights in contrast to the low height urban context, 
where building degradation is prevalent. The Bell Tower marks its existence 
all the way from the secondary axis.
The Guest House aims for an experience that summons the senses in 
constant manipulation in the relationship between practical aspects and 
the conceptual model, as the details used in the construction are symbolic 
indicators of the Roads. Natural light has a strong presence through the 
louvres, windows and glass walls. The galleries and stairways align the 
routes to be traversed. On the inside of the spaces, I opt for the economy 
of resources, minimizing furnishing to the essential. Dorm rooms, dining 
rooms, all elements are open to fruition. 
In the Chapel, a central space is constituted as an altar, granting it identity. 
A sensation of universal welcoming is created through the absence of 
religious elements, summoning freedom of belief. The interior space has 
a raised ceiling and scarce natural light. Shadow and silence appeal to 
serenity.
With these characteristics, the Guest House and the Chapel become a 
new stage in the Roads of Santiago. Besides being a place of rest and 
shelter, there is an intention to achieve the experience of the intuition and 
atmosphere that characterize the pilgrimage routes.

ALBERGUE CAYO CARPO E CAPELA SÃO TIAGO MAIOR 

CAYO CARPO GUEST HOUSE AND SÃO TIAGO MAIOR CHAPEL 

Galeria superior

Upper gallery

Cortes transversais e perspectivas interiores

Transversal sections and exterior perspectives

Capela “São Tiago Maior”

“São Tiago Maior” Chapel
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11.1

Universidade Católica Portuguesa 
Centro Regional das Beiras 
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA  

Portuguese Catholic University 
Beiras Regional Center 
DEPARTMENT OF ARCHITECTURE

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

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

Miguel Paixão - Finalista | Nominee
Antonio da Silva Ferreira de Carvalho - Orientador | Tutor

VISEU CIDADE INCLUSIVA: ARQUITECTURA INTERGERACIONAL: HABITAÇÃO E 
ESPAÇO PÚBLICO

VISEU, INCLUSIVE CITY - INTERGENERATIONAL ARCHITECTURE: DWELLING 
AND PUBLIC SPAC

Planta piso 0 - Sector Norte
Plan Floor 0 - North Sector
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The constitution and composition of the parts of a city result from processes of creation and diversified studies that 
encompass various urban morphology analysis and interpretation subjects, as architecture could not be simply 
reduced to the base idea of a project.
The conceptual process that will lead to the implantation of the multigenerational dwelling ensemble, and design of 
the surrounding areas, has to be managed by the relationship between the architecture and the site, in the precision 
of the analysis of the locus, which constitutes an unique urban fact, through the topographic dimension and through 
its shape. 
The interest of the multigenerational architecture programme lies not in the architecture - lonely from its social point 
of view - but in the urban communities with all the necessary elements for a working society: dwellings, commerce, 
leisure areas and other dynamic programmes.

The sector to be studied in detail is located in the site where the weekly fair of Viseu takes place; the area of 
intervention corresponds to an urban empty space that marks the transition between the city and the periphery/
rural conglomerates. It presents a privileged perspective for the historic core and is located in a lot that presents a 
relatively neutral topography, with well defined limits and one which is very close to one of the city’s most privileged 
green areas, the Cava de Viriato.
In a way as to avoid the monofunctionality of zoning, the ensemble was designed as a scheme of mixed use that is 
intended to be self-sustainable, incorporating the three spheres of urban life - dwellings, commerce and leisure – 
therefore allowing for its continuous use throughout the day. 
The volumes form, among themselves, an angle that intensifies the space’s scenic context (historic core and Cava 
de Viriato), constituting a common green space of private use for the condominium, a square that is flanked by 
commerce and a multifunctional and sports pavilion linked to the existing school.

VISEU CIDADE INCLUSIVA

VISEU, INCLUSIVE CITY

Render - Vista superior do patamar sobre a praça central e Skyline de viseu

Render - Bird’s Eye View over the main square and Viseu’s Skyline

Corte pormenorizado - Módulo de estudantes

Detailed section - Students module

A constituição e composição de partes de uma cidade resulta de processos de criação e estudos diversificados que 
abarcam diversos temas de análise e interpretação da morfologia urbana, não podendo a arquitetura ficar resumida 
apenas à ideia base de um projeto.
O processo conceptual que conduzirá à implantação do conjunto habitacional multigeracional, e concepção de 
áreas envolventes tem que ser gerido pela relação da arquitetura com o lugar, na precisão de análise do locus, que 
constitu um facto urbano singular, pela dimensão topográfica e pela sua forma. O interesse do programa da
arquitetura multigeracional não reside na arquitetura, do ponto de vista social, solitária, mas nas comunidades 
urbanas com todos os elementos necessários para uma sociedade em funcionamento: residências, comércio, zonas 
de lazer e outros programas dinâmicos.

O sector a estudar a pormenor, encontra-se Localizado no lugar onde se realiza a feira semanal de Viseu, a área de 
intervenção corresponde a um vazio urbano que marca a transição entre a cidade e a periferia/aglomerados rurais. 
Apresenta uma perspetiva privilegiada para o centro histórico e insere-se num lote que apresenta uma topografia
relativamente neutra, com limites bem demarcados e com bastante proximidade a um dos espaços verdes mais 
privilegiados da cidade, a Cava de Viritato.
Por forma a evitar-se a mono-funcionalidade do zonamento, o conjunto foi concebido como um esquema de uso 
misto que se pretende auto-sustentável, incorporando as três esferas da vida urbana - habitações, comércio e lazer 
– permitindo, assim, o seu uso contínuo ao longo do dia. Os volumes formalizam entre si um ângulo que intensifica o
enquadramento cénico do espaço, que tem como pano de fundo o património da cidade (centro histórico e Cava de 
Viriato), formando entre si espaço verde comum de uso privado ao condomínio, uma praça ladeada por comércio e 
um pavilhão multifuncional e desportivo associado à escola existente.

A casa das Bocas é o ponto principal do projeto na qual se pretende reabilitar um edifício em completa degradação. O novo 
programa definido possibilita a movimentação de visitantes e turistas pela rua de forma a garantir uma nova dinâmica. Desta 
forma, pretende-se quebrar a ideia de estigma existente, de uma rua obscura e perigosa. A movimentação de nova população ajuda 
na estruturação do espaço.
The Bocas house is the project’s focal point, in which resides the intention of rehabilitating a building in complete degradation. 
The new programme allows for the movement of visitors and tourists through the street in order to guarantee a new dynamic. This 
way, there is an intention to disrupt the existing stigma of a dark and dangerous street. The movement of new inhabitants helps 
structuring that space. 
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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

 

12
12.1 Armindo Almeida - Finalista | Nominee

Carlos Martins - Orientador | Tutor

UM NOVO ESTABELECIMENTO PRISIONAL PARA COIMBRA - DA REABILITAÇÃO 
À RESSOCIALIZAÇÃO

A NEW PRISON FOR COIMBRA - FROM REHABILITATION TO RESOCIALIZATION

Regimes prisionais

Prisional regimes

Render da entrada principal

Main entrance render

Maquete

Model
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12.1 12

Em Portugal, a caracterização do recluso é formada em três partes: o 
regime fechado, ao qual numa primeira fase o recluso apenas pode andar 
nas instalações do estabelecimento; o regime semiaberto, onde o recluso 
pode trabalhar nas imediações da prisão; e por fim, o regime aberto, onde 
o preso tem oportunidade de procurar trabalho externo à instituição. 

Posto isto, do ponto de vista conceptual e formal do edifício, o mesmo 
tem por base a forma geométrica triangular. A aplicação invertida e 
exponencial da forma triangular consegue gerar espaços, internos e 
externos, que conseguem ser autónomos na sua função mas que se 
assumem como parte integrante da forma conceptual como um todo. 
Deste modo, a intersecção dos diferentes vértices vai criar interligações 
importantes no exercício de vigilância e domínio sobre toda a espacialidade 
da prisão. Nestes postos de vigia cilíndricos e de controlo de fluxos(piso 
-1), aplica-se o conceito panóptico do modelo radial de Jeremy Bentham. 
Esta articulação possibilita que, a partir de um posto de vigia seja possível 
observar mais que um espaço em simultâneo. Esta solução, permite que 
quem esteja a vigiar, seja em simultâneo, alvo de vigia. Uma tentativa dos 
guardas se poderem ajudar e vigiar mutuamente. 

A prisão conta com quatro pisos, no entanto, do ponto de vista 
programático, as celas estão dispostas nos pisos superiores e a área 
sociocultural no piso inferior. No entanto existe um quarto triangulo, 
quase que independente de todo o funcionamento desta instituição. Este 
elemento, situado na zona de entrada é o ponto base da ressocialização, 
sendo que a sua função é fazer o elo de ligação com o “mundo exterior”.

In Portugal, the characterization of the inmate is composed of three parts: 
the closed regime, in which, at a first stage, the inmate can only wander 
through the prison’s facilities; the semi-open regime, in which the inmate 
can work in the immediate surroundings of the prison; and, finally, the 
open regime, in which the inmate has the chance to find work outside the 
institution. 

Hence, from the building’s conceptual and formal point of view, it has in its 
foundation the triangular geometrical shape. The inverted and exponential 
application of the triangular shape can generate spaces, internal and 
external, that can be autonomous in their role but are assumed as part of 
the conceptual shape as a whole. This way, the intersection of different 
vertexes will create important interconnections on the surveillance and 
discipline over all of the prison’s spatiality. In these cylindrical lookout 
station and points of flow control (floor -1), Jeremy Bentham’s radial model 
panopticon concept is applied. This articulation enables that, from a single 
lookout station, one can simultaneously observe more than one space. 
This solution allows for the possibility that the one who’s watching can 
simultaneously be watched. An attempt for guards to be able to help and 
watch over each other. 

The prison has four floors but, from the programme’s point of view, the 
cells are laid in the top floors and the sociocultural area in the lower floor. 
There is yet a forth triangle, almost independent from all of this institution’s 
operation. This element, located in the entrance area, is the base for 
resocialization, and its function is that of providing the link to the “outside 
world”.

UM NOVO ESTABELECIMENTO PRISIONAL PARA COIMBRA

A NEW PRISON FOR COIMBRA 

Fachada da rua principal

Main street facade

Corte

Section

Corte

Section

Corte

Section

Corte de pormenor

Section of detail
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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

13
13.1 Marilisa Silva - Finalista | Nominee

Jorge Marum - Orientador | Tutor

(RE)PENSAR A VIGILÂNCIA: ARQUITETURA PRISIONAL

(RE)THINKING SURVEILLANCE: PRISON ARCHITECTURE

Destacem-se três pontos essenciais. Estão traduzidos em formas elementares que visam construir a ideia 
sobre o espaço. Estes elementos são: 1 TORRE - colocada ao centro, induz nos individuos a sensação 
de supervisão. 2 PÁTIO - Se a torre é a representação da vigilância, é necessário ter o cuidado de virar 
o indivíduo para ela. 3 CELAS - Assim as celas são localizadas em volta do pátio, específicamente na 
periferia do mesmo. A cela vive para o pátio como vive para a torre. 

Three essential components are highlighted. They are translated into elementary shapes that intend to 
spatially build the idea. These elements are: 1 TOWER - positioned at the centre, induces the feeling of 
supervision upon the individuals. 2 YARD - If the tower represents surveillance, there is a need to turn the 
individuals towards it. 3 CELLS - Hence, cells are positioned around the yard, specifically in its periphery. 
The cell lives for the yard as it lives for the tower. 
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13.1 13

A vigilância é uma tentativa do Homem para estabelecer ordem, portanto, uma forma de 
controlo. Vivemos num mundo de regras e, um dos meios para as manter em prática é através 
da punição de quem não as cumpre. A vigilância, feita por vigilantes, surge como suporte 
deste sistema de punição que condiciona o comportamento dos indivíduos e coordena-os para 
determinados objetivos. Esta relação, entre vigilância e punição, influencia a organização do 
espaço arquitetónico, que por sua vez, influencia e manipula o comportamento dos indivíduos 
restritos ao seu interior. Neste sentido, o Homem passa a relacionar-se com determinados 
espaços e respetivas regras. As regras impõem a disciplina do lugar, bem como a vigilância, 
que participa neste processo como instrumento auxiliador do espaço.
Partindo desta ordem, procurou-se entender a relação entre o espaço arquitetónico e a 
vigilância, sobretudo, no que diz respeito ao espaço prisional - lugar onde a vigilância é 
visivelmente imposta como garantia do seu bom funcionamento. 
Hoje, confrontamo-nos com o objeto prisional separado e desvalorizado da sua função de 
vigiar passando a ser o meio de suporte de uma rede artificial de observação que faz o papel 
de vigilante e que define os limites do controlo. A vigilância aos poucos foi abolida da estrutura 
física, que consequentemente adquire formas que são incapazes de serem autónomas dos 
sistemas tecnológicos. Esta perceção levou-nos a (re)pensar a relação formal entre o espaço e 
a vigilância. Assim, a partir de uma ideia de modelo, propõe-se devolver a função da vigilância 
ao objeto arquitetónico com base numa regra espacial estruturada a partir de três elementos: 
a torre, o pátio e a cela que, juntos, são capazes de transmitir sobre o corpo aprisionado a 
sensação de estar a ser vigiado. Uma vez definido um modelo, experimentou-se a sua aplicação 
num território concreto.

Surveillance is man’s attempt to establish order, therefore a form of control. We live in a world of 
rules and one of the ways to keep them in force is the punishment of those who do not comply. 
Surveillance, carried out by guards, arises as the base for this punishment system that restrains 
the individual’s behaviour and coordinates them towards certain objectives. This relationship 
between surveillance and punishment influences the organization of the architectonic space, 
which, in its turn, influences and manipulates the behaviour of the individuals confined to its 
interior. In that sense, man starts to relate to certain spaces and their respective rules. The rules 
impose the discipline of the place, as well as surveillance, that participates in the process as an 
instrument that supports the space.
Starting from this order, one intended to understand the relationship between architectonic 
space and surveillance, in what respects a prison - a place where surveillance is visibly imposed 
as a guarantee to its proper functioning. 
Today, we are confronted with the fact that the prison is an object separated and devalued of 
its role as a guard, simply becoming the support for an artificial network of surveillance that acts 
as a watchman and defines the limits of control. Surveillance was slowly abolished from the 
physical structure, which, consequently, takes shapes that are incapable of being autonomous 
from technological systems. This understanding led us to (re)think the formal relationship 
between space and surveillance. Hence, from an idea of a model, one intends to get surveillance 
back to the architectonic object based upon a spatial rule that is structured through three 
elements: the tower, the yard and the cell, which, together, are capable of transmitting the 
inmate the feeling of being watched. Once the model was defined, it was experimented upon a 
specific territory.

RE)PENSAR A VIGIÂNCIA: ARQUITETURA PRISIONAL

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

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

Diretor of the School of Architecture
Michel Toussaint Alves Pereira

14.1

14.2

14.3

João Oliveira - Vencedor | Winner
Joana Malheiro e João Morais - Orientadores | Tutor

INTERSTÍCIOS DO DUALISMO URBANO EM MAPUTO - HABITAR, PRODUZIR E ORAR 
EM MAFALALA E MIKANDJUÍNE 

INTERSTICES OF URBAN DUALISM IN MAPUTO - DWELL, PRODUCE AND PRAY IN 
MAFALALA AND MIKANDJUÍNE

João Alves - Menção Honrosa | Honorable Mention
José Nuno Beirão - Orientador | Tutor

A CASA METAMÓRFICA - HABITAÇÃO MODULAR, EXÍVEL, PERSONALIZÁVEL 
E IMPRESSA 

THE METAMORPHIC HOUSE - MODULAR, FLEXIBLE AND CUSTOM HABITA-
TION 3D PRINTED

Vittoria Catalfamo - Menção Honrosa | Honorable Mention
Francisco Oliveira - Orientador | Tutor

APRENDENDO COM A INFORMALIDADE - REABILITAÇÃO DO KAMPUNG DE TONGKOL 
AO LONGO DO RIO CILIWUNG EM JAKARTA

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

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

Diretor of the School of Architecture
Michel Toussaint Alves Pereira
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14.5

14.6

Pedro Santos - Finalista | Nominee
João Pernão - Orientador | Tutor

DO PALÁCIO À CIDADE - INTERVENÇÃO NA ENCOSTA DA AJUDA EM LISBOA

FROM THE PALACE TO THE CITY - INTERVENTION AT THE AJUDA HILL, LISBON

Vânia Correia - Finalista | Nomineen
Ana Marta Feliciano - António Leite - Orientador | Tutor

DA MEMÓRIA À MANUTENÇÃO DA IDENTIDADE DOS LUGARES  - PROPOSTA DE 
UMA RESIGNIFICAÇÃO MULTIFUNCIONAL NO MARTIM MONIZ EM LISBOA

João Vale - Finalista | Nomineen
António Santos Leite - Orientador | Tutor

A CERCA FERNANDINA E A ‘NOVA CIDADE’ DE LISBOA - REVITALIZAÇÃO DO CON-
VENTO DA ENCARNAÇÃO COM A CRIAÇÃO DE UM ‘PÓLO CULTURAL 

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

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

Diretor of the School of Architecture
Michel Toussaint Alves Pereira
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Pedro Sequeira - Menção Honrosa | Honorable Mention
Daniel Jesus - Luís Álvares Rosmaninho - Orientador | Tutor

VERMELHO AZUL 

BLUE RED

Jorge Vaz - Finalista | Nomineen
João Cabral - Nuno Mateus- Orientador | Tutor

IMPRESSO NO VALE    

PRINTED INTO THE VALLEY

Inês Oliveira - Finalista | Nomineen
Sérgio Proença - Orientador | Tutor

ENTRE VISITAR E HABITAR A CIDADE - REABITAR NA MEMÓRIA DAS JANELAS VERDES    

BET WEEN VISITING AND INHABITING THE CITY - RE-INHABITING THE MEMORY OF 
JANELAS VERDES
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Tiago Mealha - Finalista | Nominee
Maria Graça Moreira - Orientador | Tutor

FOZ DA SAUDADE - REABILITAÇÃO DA ANTIGA ESTAÇÃO FERRO-FLUVIAL 
DO BARREIRO 

FOZ DA SAUDADE - REHABILITATION OF THE OLD RAIL AND FLUVIAL STA-
TION OF BARREIRO

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

14.10



54 55

Maputo serve de suporte a uma massa populacional significativa - que promete crescer para 4 milhões de 
habitantes até 2025. Neste contexto, as autoridades responsáveis não têm capacidade para responder à 
demanda necessária no suporte de uma decente qualidade de vida à população - que se vê obrigada a 
instalar-se debilmente na cidade, de maneira mais dispersa que congestionada.
A Mafalala e a Mikandjuíne -  bairros classificados pela sua cultura e história - tratam-se das áreas 
improvisadas mais próximas do centro urbano e surgem como territórios privilegiados para uma intervenção 
que procura responder ao rápido crescimento demográfico e à morfologia intersticial. Neste sentido, habitar, 
produzir e orar, são assumidos como verbos para uma abordagem necessariamente utilitária e como 
produtos da intenção de propor espaço público qualificado onde ele não existia antes. Se num primeiro 
gesto, a busca por esse espaço se exerce na abertura de eixos de ligação com o traçado envolvente, o 
fissuramento da massa residencial, proporcionando uma machamba para a sustentabilidade económica, 
assume-se como segundo gesto na situação estratégica de equipamentos metropolitanos, aos quais se 
inclui o centro islâmico proposto, dominando e estruturando a paisagem improvisada, quando se pontuam 
“monumentalmente” pelo território. 

In a historical and physical recognition of Maputo, a city whose urban layout is characterized by a 
specific dual relation contextualized in the tropical territory, the present work proposes to establish 
morphological continuities in bodies that can be identified as urban interstices and that reveal 
an infrastructural dependence only provided by the colonial city. In this context, the Mafalala and 
Mikandjuíne neighborhoods, as a support for a unique oceanic culture, are assumed as privileged 
territories for a project proposal that seeks to solve its anachronism, which is here necessarily 
morphological but also economic and social. The only programmatic change proposed is the introduction 
of qualified public space. For this reason, to inhabit, to produce and to pray, although they are key verbs that 
predict the functionalization of an urban project, as housing, infrastructure and equipment, are only explored 
here as such, for it is they that compose and build the interstitial public space - as something that stands 
between the improvised and planned urban types. If in a first gesture the demand for this space is exercised 
in the opening of connecting axes with the surroundings, the cracking of the residential mass, providing 
a green structure for economic sustainability, is assumed as a second gesture in the strategic situation of 
metropolitan equipment, establishing connection points and structuring the improvised landscape.

Vencedor | Winner - João Oliveira - oliveira.jpb@gmail.com
com orientação de | mentored by Joana Malheiro - joanabmalheiro@gmail.com, João Morais - jsm@vao.pt

14.1 14

Pocura-se um modelo de transição para a tensão urbanística. Esse 
modelo encontra nos factos urbanos os elementos adequados 
a essa metodologia, que se expressa em dois elementos: na rua 
enquanto eixo ordenador e articulador da cidade e no dispositivo 
morfológico enquanto alegoria à estrutura urbana que vai ser 
renovada, no que se refere à forma dos espaços públicos e ao 
modelo adoptado para o edificado corrente.

Mafalala and Mikandjuíne could be seen as a model of transition 
to urban tension. This model finds in the elements adopted to this 
methodology, expressed in two urban elements: in the street as the 
regulator axis and articulator of the city and in the morphological 
device as allegory to the structure urban space that will be renewed, 
as regards the form of public spaces and the model adopted for the 
standard building.

INTERSTÍCIOS DO DUALISMO URBANO EM MAPUTO

INTERSTICES OF URBAN DUALISM IN MAPUTO
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Pensa-se que a conjugação do desenho modular do quarteirão, 
através de uma rede ortogonal, o estabelecimento de um espaço-
tipo e ainda uma variação dimensional do talhão não só consegue 
potenciar a autoconstrução residencial, como a contextualiza e a 
disciplina na composição morfológica. 

It is thought that the conjugation of the block’s modular design, 
through an orthogonal network, with the establishment of a 
space-type and still a dimensional variation of the site, not only can 
enhance the residential self-construction, but also contextualize and 
discipline it within the morphological composition.

A tipologia desenha-se prototípica e adaptada a cada função da 
habitação, afirmando-a como coisa que se vai construindo entre o 
tipo arquitectónico e a composição morfológica.

The typology is prototypical designed and adapted to each function 
of the dwelling, affirming it as something that is being constructed 
between the architectural type and the morphological composition.

O espaço é edificado através de um muro que parte da 
necessidade de fracionar o território, mas que servindo-se da sua 
característica linear expande-se tanto para o interior da tipologia 
habitacional como para fora dela. Desta forma, o muro assume uma 
escala paisagística quando desenha todo o programa proposto 
e afirma-se como elemento que estabelece a continuidade 
morfológica pretendida.

The space is drawn from the need to build voids for the housing 
typologies which, taking the form of a grid through a wall, enables 
various forms of human occupation and assumes a landscape 
scale. 

A impossibilidade de classificação do património residencial torna 
a programação de uma tipologia residencial numa especulação 
formal e, portanto, incerto quando à sua adequação económica, 
demográfica e até cultural.  

The impossibility of classification of the residential program of 
the neighborhood makes the design of a residential typology into 
a speculation about the form and therefore uncertain about its 
economic, demographic and even cultural adequacy.   

Desenhado enquanto elemento excepcional contínuo através de um recorte ou fissuração entre o traçado 
pré-existente e o traçado ortogonal, o espaço verde destina-se a um uso produtivo, incluindo-se na 
categoria de Machamba – estrutura essencial na economia informal e sobrevivência alimentar das famílias 
de bairros improvisados. A necessidade de desenhar um equipamento religioso surge da intenção de 
estabelecer continuidades urbanas e culturais. Se por um lado o tipo de edifício, considerando a sua 
excepcionalidade em relação ao bairro, pode estabelecer uma relação morfológica mais próxima da 
cidade planeada, por outro, a sua dimensão cultural pode aproximar a referência islâmica do bairro a uma 
nova tipologia de espaço público. Uma Mesquita pode assim servir dois propósitos: ligar uma escala local 
a outra mais global e repensar o espaço sagrado islâmico quanto ao seu contexto urbano  específico.  
Propõe-se a estruturação formal deste equipamento da seguinte maneira: primeiro, na integração dos 
espaços de culto na estrutura produtiva verde; no desenho de uma torre que marca o território, através de 
numa reinterpretação da função do minarete clássico, assumindo-o também como morfologia do local da 
oração; na criação de um elemento circular, assimilada às dimensões da praça de touros, como entrada 
ou pátio urbano,mas privado, do complexo; e finalmente, no assumir da água como o elemento fundador 
e purificador do mundo, acompanhando o individuo e ligando os espaços do complexo.

Designed as an exceptional continuous element, through a cut or fissure between the pre-existing and 
the orthogonal layouts, the green space is destined for a productive use, including it in the category 
of machamba – an essential structure in the informal economy and food subsistence of families 
from improvised neighborhoods. The need to draw a religious equipment comes from the intention 
of establishing continuities; not only urban, but also cultural. If on the one hand the type of building, 
considering its exceptionality in relation to the neighborhood, can establish a closer morphological relation 
to the planned city, on the other hand, its cultural dimension can approximate the Islamic reference of 
the neighborhood to a new typology of public space . A mosque can thus serve two purposes: to link a 
local scale to a more global one and to rethink the Islamic sacred space in a specific urban context.It is 
proposed the formal structuring of this equipment in the following way: first, in the integration of spaces 
of worship in the green productive structure; in the design of a tower that marks the territory, through a 
reinterpretation of the function of the classic minaret, also assuming it as a morphology of the place of 
prayer; in the creation of a circular element, assimilated to the dimensions of the bullring, as entrance 
or urban courtyard, but more private, of the complex; and finally, to take on water as the founding and 
purifying element of the world, accompanying the individual and connecting the spaces of the complex.

Vencedor | Winner - João Oliveira - oliveira.jpb@gmail.com
com orientação de | mentored by Joana Malheiro - joanabmalheiro@gmail.com

14.1 14INTERSTÍCIOS DO DUALISMO URBANO EM MAPUTO

INTERSTICES OF URBAN DUALISM IN MAPUTO
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Menção Honrosa | Honorable Mention - João Alves - joaopedrosiopaalves@gmail.com
com orientação de | mentored by José Nuno Beirão - jnb@fa.ulisboa.pt

14.2 14A CASA METAMÓRFICA

THE METAPHORICAL HOUSE 

Plano urbano

Urban plan

Com a análise de Lisboa entende-se uma necessidade de potencializar as suas áreas urbanas 
fragmentadas. Com a oportunidade da proposta do Parque Urbano do Rio Seco é possível gerar 
uma continuidade na cidade graças ao elemento verde e repensar os limites do construído com 
o mesmo.

O projeto procura uma consolidação do Bairro do Rio Seco, que se localiza entre o Vale do Rio 
Seco e o Palácio Nacional da Ajuda, sem que este perca as suas características identitárias. 
Considerando as direções das preexistências da malha urbana, a sua escala, e a intenção de 
manter a característica de ruralidade na cidade, são criados 59 lotes de 4 áreas diferentes que 
possibilitam a integração de tipologias unifamiliares flexíveis com logradouro. Quando agregadas 
estas formam quarteirões, ruas e cinco praças com espaços verdes, que marcam o percurso ao 
longo do bairro e que, ao mesmo tempo, promovem a segurança do mesmo quando ocupados, 
graças aos seus enquadramentos visuais.
Para o desenvolvimento deste trabalho é explorado um sistema de projetar habitações 
unifamiliares modulares, flexíveis e personalizáveis, que pretende operar em nova construção e 
em preexistências, graças à especulação do potencial tectónico permitido pelo desenvolvimento 
da tecnologia de impressão 3D. Graças a esta é possível uma adaptação dos limites 
dos módulos que compõem a habitação à geometria do lote, incorporação de texturas 
tridimensionais nos seus elementos, o desenvolvimento de um sistema de parede eficiente 
inspirado no gaioleiro pombalino, e o uso de materiais sustentáveis e reciclados para a sua 
construção. Com a definição das premissas foram desenvolvidas “as casas”, de 4 tipologias 
diferentes, que preenchem o interior deste bairro e que definem o seu limite, e ainda “as adições”, 
através da reabilitação e adaptação de 3 moradias degradadas de escalas diversas, a um modo 
de habitar contemporâneo, consolidando o limite histórico do bairro.
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“Casas para um Planeta pequeno” é um projeto de investigação que aborda a problemática 
do excesso de povoamento do Planeta e a consequente degradação urbana e social. O tema 
apresenta-se como meio para repensar criticamente a questão da Casa contemporânea em 
contextos de urbanização massiva; procurar estratégias e soluções que requalifiquem o espaço 
urbano; moldar a “Casa de amanhã”, como espaço de vivência digno à medida do ser humano. 
Com 30 milhões de pessoas, Jacarta é uma das maiores áreas metropolitanas do mundo e, 
segundo as previsões, continuará a crescer exponencialmente. As limitações impostas pelo 
contexto tornam-se em oportunidades e desafios.
O projeto situa-se no kampung (“aldeia”, territórios informais na Indonésia) de Tongkol e consiste 
na criação de um protótipo habitacional piloto potencialmente repetível que visa a melhorar as 
condições de vida dos seus habitantes, implantando na zona a infraestrutura básica. 
Para além do módulo de habitação, a criação de um espaço de acolhimento turístico e de 
um espaço comunitário permite voltar a ligar o kampung à cidade, tornando-o parte ativa e 
economicamente relevante. O projeto age como catalisador de processos: não só permite 
preservar o espírito comunitário do kampung, como gera rendimentos para os seus habitantes; 
na tentativa emblemática de criar uma base de legitimação do lugar, contribui para a eliminação 
da constante precariedade que afecta a vida quotidiana e o futuro de milhares de pessoas. 
Para ser exequível, a intervenção é pensada para ser realizada em fases, de acordo com 
os recursos económicos disponíveis e permitindo uma mobilização parcial dos moradores. 
A atenção ao contexto físico e social, a sustentabilidade a nível construtivo, económico e 
ambiental, a lógica modular e a participação da comunidade em todas as etapas são princípios 
que guiaram o projecto, permitindo realizar uma intervenção mais responsável social, política e 
economicamente.

Menção Honrosa | Honorable Mention - Vittoria Catalfamo - Vittoriaxcatalfamo@gmail.com
com orientação de | mentored by Francisco Oliveira - fcoliveira@fa.ulisboa.pt

14.3 14APRENDENDO COM A INFORMALIDADE

LEARNING FROM INFORMALITY 

Imagem do alçado principal visto do outro lado do rio Ciliwung

Image of the main elevation seen across the Ciliwung River
Espaço comunitário

Community space

Varanda com vista para o rio Ciliwung

Balcony with view of the Ciliwung River

Esquiços do Kampung

Sketches of Kampung
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Finalista | Nominee - Pedro Santos - pedromarquessanto@gmail.com
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01 Maquete tipologia pequena

02 Planta do piso terreo

03 Planta do piso 1

04 Corte transversal 

05 Alçado Poente 
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Chegados ao cimo da Calçada da Ajuda, deparamo-nos com um Palácio inacabado – o Palácio 
Nacional da Ajuda. Um elemento desconectado do contexto ao olharmos para a forte vivência 
residencial que define o território. Acontece um choque de realidades: a monumental e a residencial.
A intervenção pretende coser estes dois mundos, procurando trazer o Palácio para o bairro.
O Jardim Botânico da Ajuda apresenta-se como uma oportunidade. Um lugar que não é nosso, 
que pertence aos muros que o guardam e escondem. É o elemento estruturante da estratégia 
urbana, assente num ideal de espaço público onde o verde é espaço de lazer, de permanência e de 
contemplação, materializando-se em longas plataformas.
São criadas novas dinâmicas territoriais através da introdução de equipamentos públicos que, 
funcionando no seu negativo, promovem uma forte vivência diária. Exemplo disso é o Museu do 
Terramoto, que sublinha a importância da catástrofe na evolução da Ajuda. O Jardim torna-se o 
elemento mediador, servindo a comunidade em que se insere, não esquecendo o Palácio que o 
sustenta.
Mas é no desenho dos quarteirões residenciais que tudo se liga, tendo na gradação de privacidade 
a base do seu pensamento. Procuram uma leitura fluída, aberta à cidade e que promova a vida 
em comunidade. Não se fecham sobre si. Mantêm a relação com a rua, mas levam a ocupação do 
espaço público residencial a um novo nível através do seu vazio central – o pátio comunitário. O pátio 
que é meu e é do meu vizinho, que é de todos e não é de ninguém. Que é privado em relação à rua, 
mas público em relação à casa.
Este leva-nos ao pátio privado, só depois para o interior da habitação. Uma subida contínua pauta 
a sua organização, estabelece os vários níveis de privacidade, introduz filtros, anuncia o que aí vem 
pela sua materialidade. Um percurso agarrado ao plano da fachada que nos propõe uma experiência 
do espaço de habitar e nos conduz às divisões de maior privacidade (interior e exterior): o quarto e o 
terraço.

Upon arrival at the top of Calçada da Ajuda, we face an unfinished Palace – the Ajuda National 
Palace. An element that is out of context, if we look at the strong residential presence that defines 
this territory. There is a clash between realities: the monumental and the residential.
The intervention intends to darn these two world, aiming to bring the Palace back into the 
neighbourhood.
Ajuda’s Botanical Garden presents itself as an opportunity. A place that is not ours, one that 
belongs to the walls that guard and hide it. It is a structuring element of the urban strategy, 
based on an ideal of public space in which the greenery is a space of leisure, permanence and 
contemplation, materializing in long platforms.
New territorial dynamics are created through the introduction of public infrastructures that, working 
in its negative, promote a strong daily livingness. The Earthquake Museum is an example of that, 
highlighting the importance of that catastrophe to Ajuda’s evolution. The Garden becomes the 
mediator, serving the community it belongs to without forgetting the Palace that sustains it.
But it is in the design of residential blocks that everything is connected, with a privacy grading as 
the base of its conception. Aiming for a fluid character, open to the city and promoting communal 
life. Not closed upon themselves. They maintain the relationship with the street but take the 
occupation of residential public space to a new level through its central void – the collective yard. 
The yard that is both mine and my neighbour’s, that belongs to all and is nobody’s possession. 
That is private in regards to the street but is public in regards to the house.
It takes us to a private yard and only then into the house itself. A continuous ascent defines its 
organization, establishes the various levels of privacy, announces what is to come by means of 
its materiality. A path that is held to the façade’s plane, proposing us an experience regarding the 
dwelling space and leading us to the more private areas (inside and outside): the room and the 
terrace.

DO PALÁCIO À CIDADE 

FROM THE PALACE TO THE CITY 

Vista do pátio comunitário

View of the community courtyard
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No pressuposto de que valores culturais e identitários podem conviver com a contemporaneidade 
inerente à função urbana do largo do Martim Moniz, nasce este projeto, que propõe integrar 
este largo no desenho da cidade. A resignificação do passado, suporta-se na memória da Cerca 
Fernandina, a última grande cerca medieval a ser construída em Lisboa. Esta cerca que marca o 
desenho da cidade esvanece-se neste largo sobejamente desvalorizado, que se pretende reverter 
neste projeto. A construção terá, no lado interior da Cerca, lado Sul, um caráter mais fixo e 
tendencialmente imutável, alusivo ao interior fortificado e povoado; no seu lado exterior, lado Norte, 
caraterizar-se-á apenas pela simplicidade e leveza da construção pouco densa, de descompressão 
da malha urbana. Este conceito está também associado à cércea do edificado: no interior é 
intencionalmente mais alta, aproximando-se da altura da muralha; e no exterior é mais baixa, 
aproveitando o desnível de cotas, na malha urbana, que sobe para o lado Norte, desenvolve-se ao 
nível térreo e acaba por desaparecer dando origem a uma continuidade da praça. A área da Cerca 
é representada como um espaço de passagem transversal – ao Largo do Martim Moniz e de ligação 
entre a colina de Sant’Ana e a colina do Castelo – um percurso turístico urbano. 

REGENERAÇÃO URBANA DA FRENTE RIBEIRINHA DE SANTOS

URBAN REGENERATION OF SANTOS WATER FRONT

Maqueta, vista aérea da proposta a partir da Rua da Palma
Model, aerial view of the proposal from Rua da Palma

Evolução histórica da cerca Fernandina

Historical evolution of cerca Fernandina

Evolução histórica do Martim Moniz

Historical evolution of Martim Moniz
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Na colina de Sant’Ana, o Convento da Encarnação - alvo da reabilitação - encontrava-se nos limites 
da cidade murada pela Cerca Fernandina de Lisboa, da qual chega a apropriar-se tornando-se, por 
isso, a peça nuclear para a análise deste trabalho. Deste elemento surge a organização conceptual 
e formal da intervenção. Enfatiza-se a ideia de dentro/fora levando os espaços de cariz mais privado 
para o ‘interior’ onde há maior densidade de construcção contrastando com o espaço ‘extramuros’, 
onde o vidro deixa espaço à permeabilidade das vistas e se dá lugar aos espaços de cariz mais publico.  
O programa tripartido - escola de música, auditório e centro cultural - procura revitalizar a Colina 
e aumentar a oferta cultural da capital, mantendo a autossuficiência dentro da sua temática que 
remete ao funcionamento original do convento, que, a pedido da infanta D. Maria, encerrava em si 
todas as necessidades básicas à vida das freiras. 
Os conventos escolhiam lugares altos onde de qualquer parte seriam facilmente vistos e mais 
importante, permitiam o controlo, assumindo-se como um posto de moral sobre a cidade. 
Reinterpretando, a proposta assume-se como um ‘farol de cultura’ que advém desta postura 
assumida pelos conventos. 
As ‘torres’, que se encontram ao longo do projecto, resignificam a cerca e o convento, sendo 
materializadas sempre de forma contemporânea assumindo a intervenção. Os momentos de 
contacto entre o novo e o velho são marcados pelo uso de três materiais preponderantes, o reboco 
branco (em contraste com o rosa do convento), a chapa de bronze e o vidro.
Reinterpretando os sistemas de controlo visual dos conventos femininos, a permeabilidade de vistas 
assume apenas um sentido, dentro para fora, através de um sistema de filtros de ripas metálicas.
Considera-se uma intervenção relevante para a cidade, num edifício que apesar de adormecido é 
incontornável, para que a memória do património permaneça viva e actualizada.

At the hill of Sant’Ana, the convent of Encarnação - the target of the intervention - was 
located at the limits of the city circumscribed by Lisbon’s Fernandine Wall, which it eventually 
assimilated, thus becoming this work’s core element. The intervention’s conceptual and 
morphological organization originates in this element. The idea of inside/outside is emphasized, 
gathering the more private areas on the inside, where there is a greater density of construction, 
contrasting with the area outside the wall, where the glass allows visual access to the scenery 
and the more public areas are located.  
The tripartite programme - music school, auditorium and cultural centre - seeks to revitalize the 
Hill and increase Lisbon’s cultural offer while keeping Self-sufficiency within its theme, one that 
takes us back to the convent’s original operation, which, under request of infanta Maria, fulfilled 
all the basic needs of  the nuns. 
Convents were located in high places where they would more easily be seen from anywhere 
and, more importantly, would allow for control, standing out as a post for morality over the city. 
Through reinterpretation, the proposal constitutes a ‘beacon of culture’ that originates in the 
character convents had. 
The ‘towers’ found throughout the project represent the wall and the convent, always 
materialized in a contemporary fashion that doesn’t hide the intervention. The instances 
where the new and the old meet are marked by three predominant materials: white plaster 
(contrasting the convent’s pink colour), bronze sheets and glass.
Reinterpreting female convent’s systems of visual control, the permeability of sight assumes 
only one direction - from the inside outwards - through a system of filters made of metallic 
battens.
It is a relevant intervention for the city, in a building that, though dormant, is essential for the 
memory of the patrimony to be alive and up to date.

Finalista | Nominee - João Vale - jp.roquedovale@gmail.com
com orientação de | mentored by Miguel Baptista-Bastos - mbaptistabastos@yahoo.com

14.6 A CERCA FERNANDINA E A ‘NOVA CIDADE’ DE LISBOA

THE FERNANDINE WALL AND THE ‘NEW CITY’ OF LISBON
14

Alçado Oeste e 
Corte longitudinal. 

West Elevation 
and Longitudinal 
Section

Planta piso 2

Plant floor 2
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Quando a Mason & Barry encerrou, em 1966, cem anos de feridas tornaram-se irreprimíveis. 
Para trás, ficou a terra lavrada pela indústria, cursos de água contaminados e algumas vilas 
desamparadas. Assim, delineou-se um modelo sustentável de projecto, que reúne diferentes 
tipos de medidas. Propõe-se reabilitar as vias de comunicação, aproximando as vilas de S. 
Domingos, Mértola e Pomarão. Quanto ao complexo mineiro, estão previstas, numa primeira 
fase, três infraestruturas: um sistema de tratamento das águas ácidas da corta; a reactivação da 
estação ferroviária, que liga S. Domingos a Pomarão; e o Centro de Investigação Imazighen e do 
Mediterrâneo (CIIM), pólo satélite do Campo Arqueológico de Mértola. O CIIM está implantado 
sobre as ruínas das antigas oficinas das minas, segundo os alinhamentos da pré-existência, 
fazendo uso das fundações para o novo edifício. Sobre o embasamento de xisto, são utilizados 
blocos de terra comprimida armados com bambu, articulando assim a matéria da zona, com 
as exigências antissísmicas actuais. A estratégia bioclimática anual adoptada passa por isolar a 
envolvente opaca do equipamento do exterior, por modo a evitar perdas de calor acumulado para 
o exterior no Inverno, e impedir o sobreaquecimento dos espaços interiores no Verão. Os sistemas 
de arrefecimento propostos prendem-se sobretudo com a protecção contra a radiação solar 
directa, e sistemas combinados de evaporação e ventilação. Para o primeiro ponto são aplicadas 
portadas nas janelas; para o segundo, chaminés. São usadas duas tipologias: a convencional; e 
a chaminé de vento, onde o fluxo de ar é descendente. O CIIM desenvolve-se ao longo do eixo 
NE-SW, centrado num claustro que distribui o programa. A biblioteca – espaço nobre do projecto 
– localiza-se a NE, com possibilidade de crescer em torno da sala de leitura. Continuando para NE, 
encontra-se o jardim de água, que combina um programa utilitário (tratamento de águas) com um 
espaço de lazer.

When Mason & Barry closed down, in 1966, a hundred years of wounds became irrepressible. 
Behind stayed the soil ploughed by the industry, contaminated water streams and a few 
forsaken villages. Consequently, a sustainable model was defined for the project, gathering 
different types of measures. The proposal intends to rehabilitate the roads, bringing closer 
together the villages of S. Domingos, Mértola and Pomarão. As for the mining complex, three 
infrastructures are planned, at a first stage: a system for the treatment of the acid waters in 
the mine’s extraction area; the reactivation of the railway station connecting S. Domingos to 
Pomarão; and the Centro de Investigação Imazighen e do Mediterrâneo (CIIM) (Imazighen and 
Mediterranean Research Centre), a satellite hub of Mértola’s Archaeological Site. The CIIM is 
located over the remains of the old mining workshops, aligned with the pre-existing structures, 
using their foundations for the construction of the new building. Blocs of compressed earth 
reinforced with bamboo are used over the shale base, thus articulating local materials with 
current anti-seismic requirements. The adopted annual bioclimatic strategy involves the 
insulation of the opaque exterior areas in order to avoid heat losses during the winter and 
overheating in the summer. The proposed cooling systems mainly entail protecting against 
direct solar radiation and combined systems of evaporation and ventilation. For the first, 
shutters are applied to the windows; for the second, chimneys are used. These are of two 
types: the conventional one; and the wind chimney, in which the airflow moves downwards. The 
CIIM develops over the NE-SW axis, centred over a cloister that takes care of the programme’s 
distribution. The library – the project’s most privileged area – is located to the NE, with the 
possibility of expanding around the reading room. Further to the NE, we find the water garden, 
combining a utilitarian programme (water treatment) with one of leisure.

VERMELHO AZUL 

RED BLUE
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No Projeto é perceptível a presença de edifícios com carácter patrimonial caracterizadora e, após o 
seu abandono, indutora de uma desintegração com o tecido da cidade.
O passado industrial impresso no vale, como memória que o tempo não apagou, está presente 
num território rural que atualmente se encontra dentro da cidade. Este funciona como mote às 
premissas do projeto que à escala urbana são pautadas pela consolidação.
A leitura deste território levanta a necessidade de consolidação da Estrada de Chelas que ao 
longo do tempo foi perdendo o seu carácter de rua, de forma a constituir uma comunicação deste 
vale, com o rio Tejo e com o resto da cidade. O projeto, que se debruça sobre as preexistências 
industriais da antiga fábrica de tecidos - a Tinturaria Portugália, à escala arquitetónica, procura 
dar-lhe um novo uso, valorizando os seus elementos no quadro do património industrial, bem como 
colmatar o conjunto industrial que se gerou em seu redor através de uma nova estrutura edificada 
do lado norte. A materialidade e detalhe deste projeto tem por base os processos de sobreposição 
de usos que foram reutilizando estes elementos industriais preexistentes permanecendo ao longo 
do tempo por oposição ao seu interior praticamente extinto.

In this project, one realises the characterizing presence of buildings with a patrimonial dimension 
and, after their abandonment, an inducing disruption with the city’s urban fabric.
The industrial past printed into the valley, like a memory that time has not erased, is present in a rural 
territory currently within the city. It works as the motto for the project’s premises which, at an urban 
scale, are defined by the consolidation.
From reading this territory arises a need to consolidate the Chelas road - which has, over time, lost 
it ‘street character’ - in order to develop a communication between this valley, the Tejo river and 
the rest of the city. The project, focusing on the industrial pre-existences of the old textile factory - 
Tinturaria Portugália (dyeing facility) - at an architectonic scale, seeks to provide it with a new use, 
strengthening its components within the sphere of industrial patrimony, as well as filling the gaps 
in the industrial ensemble formed around it through a new built structure on the northern area. 
The materials and details of this project are based on the processes of the various layers of uses 
that kept reusing these pre-existing industrial elements that persisted through time, opposing its 
practically extinct interiors.

Finalista | Nominee - Jorge Vaz - jfredericovaz@gmail.com
com orientação de | mentored by João Cabral - jcabral@fa.ulisboa.pt and Nuno Mateus

14.8 IMPRESSO NO VALE

PRINTED INTO THE VALLEY
14
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O projeto pretende estabelecer um diálogo entre os visitantes e os habitantes de Lisboa, através 
da edificação de um equipamento cultural que pretende articular espaços do domínio privado e 
do domínio público. Aborda-se, como contexto de partida a ligação de dois polos turísticos desta 
cidade: O núcleo histórico central de Lisboa e a área monumental de Belém. 
Ensaia-se a ligação através da composição de um percurso cultural que pretende utilizar edifícios 
devolutos e espaços expectantes.
Numa escala mais aproximada, o projeto centra-se na zona das Janelas Verdes, onde se propõe 
a reabilitação da antiga fábrica de cerâmica Constância e as Tercenas do Marquês, através do 
desenvolvimento de um projeto integrado, urbano e arquitetónico. Estes espaços apresentam-se 
como lugares de grande oportunidade no processo de reabilitação urbana, conservando a sua 
memória coletiva e ao mesmo tempo permitindo uma apropriação por diversas funções. 
Esta reabilitação pretende também estabelecer ligações e percursos entre as duas cotas existentes, 
promovendo a relação entre o público e o privado e a construção do “lugar contínuo”. O programa 
deste projeto pressupõe reabitar estes espaços, através de uma reinterpretação formal dos 
elementos urbanos característicos da cidade de Lisboa, e assim dar lugar 
ao Cento de Artes [IN]Constância.

The project intends to establish a dialogue between Lisbon’s visitors and inhabitants through the 
construction of a cultural infrastructure that seeks to articulate private and public domains. As a 
starting point, we approach the connection between two of this city’s tourism sites: Lisbon’s central 
historic core and Belém’s monumental area. 
Experimentation occurs on this connection through the development of a cultural route that intends 
to use vacant buildings and spaces.
At a closer scale, the project is centred in Janelas Verdes, an area in which one proposes to 
rehabilitate the old Constância ceramics factory and the Tercenas do Marquês (arsenals) through the 
development of an integrated, urban and architectonic project. These areas present themselves as 
places of high potential in the process of urban rehabilitation, preserving their collective memory and, 
at the same time, allowing for an appropriation by different uses. 
This rehabilitation also intends to develop connections and routes between the two existing heights, 
promoting a relationship between public and private, and the construction of the “continuous 
place”. This project’s programme entails the rehabilitation of these areas through the morphological 
reinterpretation of Lisbon’s characteristic urban elements and, thus, give way for the [IN]Constância 
Arts Centre.

Finalista | Nominee - Inês Oliveira - ines.branco.oliveira@gmail.com
com orientação de | mentored by Sérgio Proença - sproenca@fa.ulisboa.pt

14.9 ENTRE VISITAR E HABITAR A CIDADE - REABITAR NA MEMÓRIA DAS JANELAS VERDES 

BET WEEN VISITING AND INHABITING THE CITY - RE-INHABITING THE MEMORY OF JANELAS VERDES
14
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Tendo em conta o elevado valor histórico, social e cultural que os caminhos-de-ferro tiveram no 
Barreiro e o grande número de edifícios de arquitetura industrial que estão ao abandono, desde 
de 2004, é proposto a criação de um núcleo museológico que celebre a memória desta classe 
operária. 
A estratégia vai de encontro ao trabalho já desenvolvido pelas várias associações ferroviárias e pela 
análise feita à população, através de inquéritos entrevistas, exposições e conferências. Assim é 
proposto a criação do núcleo museológico “O homem ferroviário” situado nas antigas oficinas do 
caminho-de-ferro do sul e sueste, e nos edifícios adjacentes onde se encontra o material circulante 
em desuso. Este núcleo será catalisador da reabilitação do espaço público na envolvente da 
estação, nomeadamente na avenida de Sapadores do caminho-de-ferro, através da criação de um 
parque urbano - com ligação à rua Miguel Pais. Este novo parque situa-se no grande vazio urbano 
existente entre a nova estação e a antiga. O parque Integra no seu desenho um skate parque, 
hortas comunitárias e espaços verdes de lazer e convivência. De forma a melhorar o acesso a 
este novo parque urbano é projetado uma ponte que liga o território de Alburrica com a Av. de 
Sapadores. 
A antiga estação ferro-fluvial do Barreiro, será o ponto de partida deste núcleo museológico. No seu 
interior é integrado um centro interpretativo, que visa transmitir de uma maneira eficaz e interativa 
a fenomenologia do lugar, através de uma exposição permanente. É também proposto uma sala 
de exposições temporárias/sala de concertos com um bar e uma zona de restauração. A antiga 
gare da estação servirá para a realização de eventos culturais, festivais de música e exposições de 
grandes dimensões. O antigo cais de embarque será restaurado para passeios turísticos sobre o rio 
Coina, repondo desta forma uma das funções originais do edifício. É igualmente projetado um novo 
edifício para as instalações dos serviços da C.P e Soflusa, que se encontram ainda ativos dentro da 
estação.

Taking into account the high historical, social and cultural value that the railway had to Barreiro, 
and the huge number of abandoned buildings of industrial architecture, since 2004 there has 
been a proposal to create a museum that celebrates the memory of this working class. 
The strategy meets the work that has been developed by the various railway associations 
and the analysis carried-out to the population through surveys, interviews, exhibitions 
and conferences. Hence the proposal to create the museum “O homem ferroviário” (“The 
railwayman”), located in the old workshops of the south and south-east railway, and in 
the adjacent buildings, where the unused rolling stock lies. This museum will boost the 
rehabilitation of the public space surrounding the station, namely in the Sapadores do 
Caminho-de-ferro Avenue, by means of the creation of an urban park - connected to Miguel 
Pais Street. This new park is located in the vast urban vacant area that exists between the 
new and the old stations. The park will have a skate park, community vegetable gardens and 
leisure/social green areas. In order to improve access to this new urban park, a bridge will be 
designed, connecting Alburrica and the Sapadores Avenue. 
Barreiro’s old rail and fluvial station will be the starting point of this museum. Inside, there 
will be an interpretive centre that aims to effectively and interactively transmit the site’s 
phenomenology by means of a permanent exhibition. The proposal also encompasses 
a temporary exhibition/concert room, with a bar and a dining area. The station’s former 
infrastructure will be the stage for cultural events, music festivals and large scale exhibitions. 
The old platform will be restored for tours over the Coina river, restoring one of the building’s 
original functions. A new building will also be designed for CP and Soflusa, entities which are 
still active within the station.

FOZ DA SAUDADE - REABILITAÇÃO DA ANTIGA ESTAÇÃO FERRO-FLUVIAL DO BARREIRO

FOZ DA SAUDADE - REHABILITATION OF THE OLD RAIL AND FLUVIAL STATION OF BARREIRO
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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
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Planta do Piso -2

Floor Plan Level -2
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15.1 15

O Paço Ducal de Vila Viçosa começou a ser construído em 1501, tendo sido 
continuamente ampliado e alterado até hoje, possuindo uma arquitectura 
influenciada por diversos tempos. Hoje é gerido pela Fundação da Casa de 
Bragança e encontra-se num estado de carência de programa de apoio à sua 
natureza museológica e cultural.

A zona a Norte do Paço, denominada de “ilha”, foi definida como a área de 
intervenção por ser composta por construções secundárias ao Paço, com 
menor valor patrimonial.
Entre estas construções centenárias e a paisagem adjacente, procura-se 
desenhar um Paço mais convidativo, um espaço público qualificado, com 
programas de utilidade pública interceptados com os programas culturais 
e turísticos. Com o objectivo principal de restabelecer uma relação perdida 
entre a população local e o seu património, criam-se novas relações do 
interior do Paço com a envolvente urbana.

A essência espacial e estrutural das construções existentes é respeitada, 
tirando proveito da variedade de experiências espaciais que oferece. As novas 
construções ampliam essas qualidades, oferecendo novas especialidades e 
experiências. Instaladas nos limites da “ilha”, estas construções interagem 
com os muros que estabelecem esse limite, numa relação de simbiose entre 
as entidades. Muito próximos, mas com presença discreta, os novos edifícios 
ampliam as possibilidades daquele lugar, tornando-o mais dinâmico.

The construction of Vila Viçosa’s Ducal Palace started in 1501, having 
been continuously expanded and modified up to this date, possessing 
an architecture that has been influenced by various periods. It is currently 
managed by the Casa de Bragança Foundation and lacks a programme 
that supports its museum and cultural nature.

The area north of the palace, referred to as “island”, was determined as an 
intervention area because it is composed of  constructions secondary to 
the palace, with a lower patrimonial value.
Between these centenary constructions and the adjacent landscape, a 
more welcoming palace and quality public space should be designed, 
with programmes of public interest being intertwined with cultural and 
tourism programmes. With the objective of re-establishing a lost connection 
between the local population and their patrimony, new relationships 
between the inside of the palace and its urban surroundings are developed.

The existing construction’s spatial and structural essence is respected, 
taking advantage of the multiple spatial experiences it offers. The new 
constructions expand those qualities, offering new spatialities and 
experiences. Located in the limits of the “island”, these constructions 
interact with the walls that defined that limit, in a symbiotic relationship 
between the different elements. Close to each other but with a discreet 
presence, the new buildings expand the site’s possibilities, fostering new 
dynamics.

PAÇO DUCAL DE VILA VIÇOSA

VILA VIÇOSA’S DUCAL PALACE

Espacialidades do novo museu

Spatialities of the new museum
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DIALET TICA DELLA SOT TRAZIONE - SINES. COMPOR OS OPOSTOS 

DIALET TICA DELLA SOT TRAZIONE - SINES. ARRANGING THE OPPOSITES

16.2

16.3

...

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

16
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16.1

É inegável a importância da história no gesto projectual contemporâneo e, ao mesmo tempo, o oferecer-se da 
arquitectura, através da sua forma e das suas relações com o contexto, como fruto de um pensamento que 
responde às urgências da sociedade. Isolando e analisando sistemas específicos de organização territorial e 
morfológica, estes demonstram ser a base para obter um espaço urbano funcional e no qual o homem que o 
habita vive em condições de bem-estar. 
Num território como o de Sines, modificado pela ação humana ao longo do tempo, os diversos elementos que 
o compõem encontram-se em conflito entre eles. Reinventando a rua direita, a chave de conexão entre este 
território e o resto do Império Romano, a intenção é redefinir os seus limites e espaços para obter um lugar 
onde a sabedoria do passado reemerja para dar a oportunidade ao homem contemporâneo de ouvi-la.
Identificando a estruturalidade da arquitectura como produto de uma intenção relacional, restitui-se uma 
reciprocidade entre o “sistema estrada” e o “sistema urbano” sineense, individualizando e controlando os 
aspectos formais de maneira tal a fundar uma linguagem própria daquele ambiente físico e instituir neste uma 
sintaxe e uma morfologia.
Reflectindo sobre o facto que, tanto à escala territorial como à escala urbana, o relacionamento entre 
os diversos elementos dá forma à matéria e ao espaço, pode-se afirmar que a passagem da organização 
arquitectónica de um território para a de um espaço físico é realizável através da intuição do observador, o qual, 
graças ao seu olhar, consegue perceber a forma das coisas, entrar nela e explora-la, até chegar a compreende-la.
O homem navega em Sines nesta sequência de planos horizontais e verticais à procura de uma representação 
de si próprio na realidade, e fá-lo em liberdade, tendo a escolha de poder seguir um caminho e, ao mesmo 
tempo, uma consciência da importância dos aspectos do território que ele habita, até à qualidade ambiental.

One cannot deny History’s importance in the contemporary design gesture and, at the same time, 
Architecture’s role, through its morphology and relationships with the site, as the result of an idea that 
meets society’s urges. Decomposing and analysing specific systems of territorial and morphological 
organization, these show themselves as the base for a functional urban space which its inhabitants 
experience comfortably. 
In a territory such as that of Sines, modified by human action through time, the various elements it’s 
composed of are in conflict with each other. Reinventing the main street - the key for the connection 
between this territory and the rest of the Roman Empire - the intention is to redefine its limits and spaces 
in order to obtain a place where the wisdom of the past re-emerges in order to give the man of today a 
chance to hear it.
By identifying Architecture’s structure as a product of relational intention, it is possible to restore a 
reciprocity between Sines’ “road-system” and Sines’ “urban-system”, individualizing and controlling the 
morphological aspects in such a way as to found a language unique to that physical environment and 
establish in it a syntax and a morphology.
Reflecting over the fact that, on both territorial and urban scales, the relationship between the various 
elements shapes matter and space, one can assert that the transition from the architectonic organization 
of a territory to that of a physical space is achievable through the observer’s intuition, who, thanks to his 
regard, can perceive the shape of things, go inside them and explore them, until he understands them.
In Sines, man navigates this sequence of horizontal and vertical planes, searching for a representation of 
himself in reality, and he does so freely, able to choose a path and, at the same time, a consciousness of 
the importance of the aspects of the territory he inhabits, all the way to environmental quality.

V.I.A.S. - VERSO ITINERARI AMBIENTALI SINES 

V.I.A.S. - VERSO ITINERARI AMBIENTALI SINES 16

Render | Nave | 

Espaço de laboratório
Laboratory space

Fotografia - A baía de Sines

Photography The bay of Sines 
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16.2 RECONEXÃO; SINES: UMA LIGAÇÃO AO MAR

RECONNECTION; SINES: A CONNECTION TO THE SEA 16

A intenção deste projeto é intervir num espaço que, devido às profundas transformações que sofreu, 
tornou-se um enorme vazio inabitado na cidade de Sines.
Esta tese nasce de um confronto pessoal e emocional com a pedreira de Sines.
O projeto desenvolve-se com uma intenção precisa e simples, contrária à tendência de superlotação 
de elementos no espaço, uma arquitetura elementar e pura, com a intensão única de criar novas 
interações.
A perda da relação com a natureza, num contexto em que a realidade industrial toma precedência, é 
restaurada com um projeto que se insere na pedreira de Monte Chãos, ligando-a ao mar através de um 
canal gerando um novo cenário: uma piscina oceânica.
O fio condutor é a presença majestosa da natureza que, na história do lugar, tem sido de primeira 
importância, manifestando-se com seus elementos e seres vivos, estudando-a nas relações que esta 
tem com o ser humano e com a arquitetura.
Pretende-se deste modo agir conscientemente em relação ao ambiente natural através da arquitetura 
e dar ao homem um novo espaço onde ele possa contemplar a sua beleza, onde possa imaginar, 
interagir livremente e viver.

This project’s intention is to intervene in a space which, due to the deep transformation it has gone 
through, has become a large vacant area within the city of Sines.
This thesis originates from a personal and emotional confrontation with Sines’ quarry.
The project develops with a precise and simple intention, contrary to the tendency to overpopulate 
elements in a space, an elementary and pure architecture with the sole purpose of creating new 
interactions.
The loss of a relationship with nature, in a context in which the industrial reality is prominent, is restored 
with a project that takes place in the quarry of Monte Chãos, connecting it to the sea by means of a 
canal, creating a new scenery: an ocean pool. 
The guiding principle is nature’s majestic presence, which, in the site’s history, has been of utmost 
importance, manifested through its elements and living beings, studying it in the relationships it has 
with man and Architecture.
This way, there is an intention to consciously act in regard to the natural environment through 
Architecture and to give man a new place where he can contemplate its beauty, where he can imagine, 
freely interact and live.

Vista. Corte atmosférico 1:200

View. Atmosphere Section 1:200

Detalhe construtivo 1:100

Constructive detail 1:100

Planta nível - 300. 1:500

Floor Plan, height - 300. 1:500

Planta nível 0.00. 1:500

Floor Plan, height 0.00. 1:500
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Um íngreme rochedo separa verticalmente a cidade de Sines do mar. Este desnível é hoje vencido 
de diferentes maneiras.
A aspiração do projecto é concentrar a ligação entre as partes superior e inferior de Sines num 
ponto único, uma porta simbólica de acesso da cidade ao mar e do mar à cidade, de maneira a 
libertar o espaço da escarpa rochosa, que assim recupera o seu caráter natural.
O projeto articula-se em dois sistemas de muros de contenção que se opõem à topografia da 
falésia e redefinem os limites da cidade. O primeiro repensa a muralha do castelo. O segundo, a 
um nível inferior, define a nova praça da cidade, baluarte sobre o mar que acomoda escavados no 
seu interior os dispositivos de conexão vertical (escadas e elevador), e um espaço para atuações 
artísticas e concertos. 
A entrada ao sistema é feita por um novo edifício introduzido na praça, a rematar um bloco de 
casas existentes.
Mesmo a música garante uma continuidade programática entre a cidade e a costa: os palcos do 
imprescindível Festival Musicas do Mundo estão localizados dentro do recinto do Castelo e ao 
longo da rua marginal, que são os dois extremos da intervenção.
Escavar, subtrair, são as operações através das quais se constitui o projeto.
O espaço principal, escavado na massa definida pelos muros de contenção, é um grande vazio 
cúbico com função de auditório, organizado de maneira não convencional: nas suas faces verticais 
abrem-se os palcos, vazios menores, conectados a outros volumes escavados em comunicação 
com o exterior, qua trazem a luz para dentro. Desta forma o espaço central, em penumbra, acolhe 
os espectadores rodeados pelas performances em ato nos palcos iluminados pelos volumes de luz 
que cruzam.
Ao peso da rocha da falésia, à massa desenhada em oposição à topografia, responde à 
articulação leve dos volumes negativos, a qualidade etérea dos espaços iluminados.
É a dialética do cheio e do vazio.

A steep cliff vertically separates the city of Sines from the sea. 
This difference between heights is overcome by different means: many connections, though none is 
able to grant the subject of ‘connection’ the importance it deserves.
The project’s aim is to concentrate the connection between the upper and lower parts of Sines at a 
single point, a symbolic access door from the city to the sea and from the sea to the city, in a way as 
to free the rocky cliff, which thus gets back its natural character.
The project articulates in two systems of retaining walls that oppose the cliff ’s topography and 
redefine city limits. The first, rethinks the castle’s walls. The second, at a lower level, defines the city’s 
new square, a bulwark over the sea that gathers, dug inside, the mechanisms that allow for vertical 
connection (stairs and elevator), and an area for artistic performances and concerts. 
Entry is made through a new building located in the square, in continuity with the existing houses.
Even music will guarantee a programmatic continuity between the city and the coastline: the stages 
of the indispensable World Music Festival are located within the castle’s walls and along the seaside 
avenue, which are the two ends of the intervention.
To dig, to subtract, are the operations through which the project is built.
The main area, dug in the mass constituted by the retaining walls, is a big cubic empty space 
that works as an auditorium, organized in a non-conventional way: in its vertical faces, stages are 
opened, smaller empty spaces, connected to other excavated volumes that communicate with the 
exterior, bringing light inside. This way, the central area, in the dark, hosts the spectators surrounded 
by the performances carried out in the stages lit by the light volumes they intersect.
To the weight of the cliff ’s rock - the mass designed in opposition to the topography - answers the 
light articulation of the negative volumes, the ethereal quality of the lit spaces.
It is the dialectics of full and empty

Menção Honrosa | Honorable Mention - Bianca Salmoiraghi - bianca.salmo@gmail.com
com orientação de | mentored by Francisco Aires Mateus - g@airesmateus.com
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Universidade Lusíada de Lisboa 
FACULDADE DE ARQUITETURA E ARTES

Lusíada University of Lisbon
FACULTY OF ARCHITECTURE AND ARTS

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

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

Diretor / Representante do Conselho Científico
Diretor / Representative of the Scientific Board 
Horácio Manuel Pereira Bonifácio
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CONSTRUIR NA CIDADE E PARA A CIDADE  - PROPOSTA PARA UM VAZIO ENTRE 
DUAS REALIDADES: AVENIDA FONTES PEREIRA DE MELO E RUA ACTOR TASSO  

TO BUILD IN THE CITY AND FOR THE CITY - PROPOSAL FOR A VOID BET WEEN T WO 
REALITIES: FONTES PEREIRA DE MELO AVENUE AND ACTOR TASSO STREET  

A cidade de Lisboa foi o ponto de partida para a intervenção dos trabalhos realizados no 
último ano, e a Avenida Fontes Pereira de Melo o palco dos pensamentos em torno do tema – 
construir na cidade e para a cidade. 

The city of Lisbon was the starting point for the intervention of the work developed last year, and 
Fontes Pereira de Melo Avenue was the stage for the all the thinking done over the subject – to 
build in the city and for the city. 
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O projecto que se apresenta é uma proposta para um lote vazio entre dois 
edifícios, situado entre a Avenida e uma rua secundária.
O lote existente era de facto um vazio entre dois edifícios de grande altura, 
como muitos outros na Avenida, e o grande desafio para este espaço seria criar 
uma ligação entre a Avenida Fontes Pereira de Melo e a Rua Actor Tasso, lado 
nascente do lote, que existem nesse ponto a cotas diferentes e com um desnível 
de cerca de 15 metros. Estes 15 metros de diferença seriam, então, a razão para 
a criação de um percurso público que ligasse as duas realidades, respondendo, 
assim, ao “construir na cidade e para a cidade”, enquanto resposta a uma 
necessidade urbana.
A Avenida F.P.M. e a Rua Actor Tasso são duas realidades distintas entre si e, ao 
mesmo tempo, muito próximas uma da outra. A Avenida é o espaço urbano de 
maior intensidade e a Rua um espaço bastante mais tranquilo e onde se percebe 
uma outra escala, mais contida e que contrasta com a escala da Avenida. O lote 
vazio seria o espaço que iria colocar essas duas realidades em diálogo.
Para além do principal objectivo de criar um percurso público de ligação entre 
estas duas realidades urbanas, foi apresentado um programa coerente com as 
necessidades do espaço da cidade de lisboa e, ao mesmo tempo, complexo 
do ponto de vista das relações entre as partes, como, por exemplo, a gestão da 
relação entre espaço público e espaço privado.
A ideia foi materializar o principal objectivo do projecto, unir/ligar a Avenida F.P.M e 
a Rua A. Tasso, e tornar essa primeira permissa na regra sobre a identidade formal 
do novo espaço e sobre toda a sua organização programática.
Depois de criada essa regra, todo o projecto se desenvolve a partir da relação 
com o existente e da organização do percurso público.

This project is a proposal to a vacant lot between two buildings, located between 
the avenue and a secondary street.
The existing lot was in fact a void between two very tall buildings - as it happens 
with many other in the avenue - and the big challenge for this space would be 
that of creating a connection between Fontes Pereira de Melo Avenue and Actor 
Tasso Street, eastern side of the lot, which, at that spot, occur at different heights 
and with a gap of about 15 meters. This 15 meter gap would hence be the reason 
for the creation of a public pathway that would connect the two realities, thus 
answering the subject “to build in the city and for the city”, as a response to an 
urban need.
Fontes Pereira de Melo Avenue and Actor Tasso Street are two distinct realities 
to one another and, at the same time, very close to each other. The Avenue is the 
higher intensity urban area and the street is a much more quiet area, where one 
can perceive another scale, more restrained and contrasting to the avenue’s scale. 
The vacant lot would be the area which would get these two realities to dialogue.
Besides the main objective of creating a public pathway to connect these two 
urban realities, there is a proposal of a programme that is coherent with Lisbon’s 
spatial needs and, at the same time, complex from the point of view of the 
relationships between the parts, such as, for example, the management of the 
relationship between public and private spaces.
The idea was to materialize the project’s main objective of connecting F.P.M. 
Avenue and A. Tasso Street, and make that first premise the rule that governs the 
morphological identity of the new space and all its programmatic structure.
After that rule has been created, the whole project will be developed from the 
relationship with the pre-existences and the arrangement of the public route.

CONSTRUIR NA CIDADE E PARA A CIDADE 

TO BUILD IN THE CITY AND FOR THE CITY
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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
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José Tavares - Finalista | Nominee

António Santa-Rita - Orientador | Tutor

METODOLOGIA DE REABILITAÇÃO ARQUITETÓNICA DE UM EDIFÍCIO - PALACETE 
VILLA SOUSA 
METHODOLOGY FOR THE ARCHITECTONIC REHABILITATION OF A BUILDING - 
VILLA SOUSA MANSION

19.1
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Finalista | Nominee  - Tiago Lopes - tiago.duarte.lopes@gmail.com
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19.1

A Proposta apresenta condições de habitabilidade pela introdução de medidas que respeitam 
a qualidade de vida nessas habitações, conforto térmico, qualidade do ar, impermeabilidade à 
água e conforto acústico.  
Resolveram-se acessos e colocação de equipamentos por construção subterrânea, sem 
produzir dissonância entre esses elementos e o edifício existente. 
No piso 0, procurou-se uma disposição dos espaços de maneira a que as zonas de menor 
ganho de luz solar, fossem destinadas a zonas de serviços, e as mais iluminadas para espaços 
do programa da Pousada. 
A acessibilidade por pessoas com mobilidade condicionada ao edifício foi resolvida através de 
uma plataforma elevatória. 
A organização espacial dos pisos foi projetada proporcionando vãos de janelas a todas as 
unidades de alojamento, reduzindo o espaço de corredores.  
A proposta permite às pessoas com mobilidade condicionada, acederem a todos os pisos. 
As necessidades de iluminação natural e de ventilação foram solucionadas com instalação de 
janelas de sótão projetantes.  
A reorganização da cobertura permitiu utilizar espaços que estavam sem aproveitamento e o 
seu novo desenho, sem alterar substancialmente a sua forma original, permite dotar este piso 
com um terraço, sem comprometer o acesso ao mirante que foi acrescido de um mezanino. 
As soluções construtivas foram estudadas procurando obter resultados de boa qualidade a 
baixos custos. 
A proposta salvaguarda os valores arquitetónicos e estéticos do edifício, contribuindo assim 
para memória do local e para o enriquecimento do património cultural. 
As exigências económicas inerentes às soluções construtivas, embora não sejam de cariz 
técnico, são extremamente importantes na reabilitação de edifícios. Toda a intervenção está 
condicionada às opções económicas. 

The proposal introduces adequate living conditions through measures that respect the quality 
of life in those dwellings, thermal comfort, air quality, waterproofness and acoustic comfort.  
The accesses and appliances were sorted out via underground construction, without causing 
conflict between these elements and the existing building. 
At ground floor, there was a search for an arrangement of spaces in a way as to make sure 
that the areas with less solar exploitation were destined to be service areas, whereas the most 
luminous would be part of the guesthouse programme. 
Access to people with limited mobility was solved by means of a lift platform. 
Floors’ spatial organization was designed with the provision of windows to every housing unit, 
reducing corridor areas.  The proposal enables people with limited mobility to access all floors. 
The need for natural lighting and ventilation were solved through the use of awning roof 
windows.  
The restructuring of the roof allowed for the use of areas with no previous function and their 
new design, which doesn’t significantly change their original arrangement, allows for a rooftop 
terrace, without compromising access to the observation deck, which was provided with a 
mezzanine. 
The constructive solutions were studied in order to obtain good quality results at a low cost. 
The proposal safeguards the building’s architectonic and aesthetic values, thus contributing for 
the site’s memory and the enrichment of cultural patrimony. 
Even though they do not possess a technical character, economical demands inherent to 
constructive solutions are extremely important in the rehabilitation of buildings. All interventions 
are constrained by economical options.

METODOLOGIA DE REABILITAÇÃO ARQUITETÓNICA DE UM EDIFÍCIO

METHODOLOGY FOR THE ARCHITECTONIC REHABILITATION OF A BUILDING 
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ISCTE - IUL 
ESCOLA DE TECNOLOGIAS E ARQUITETURA

ISCTE - IUL
SCHOOL OF TECHNOLOGY AND ARCHITECTURE

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

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

Presidente do Conselho Pedagógico
President of the Pedagogical Board
José Luís Possolo de Saldanha
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Carlos Cruz - Finalista | Nominee
Pedro Viana Botelho - Orientador | Tutor

INFRAESTRUTURA, ARQUITECTURA E TERRITÓRIO - ESTAÇÃO FERROVIÁRIA 
DO CARREGADO 

INFRASTRUCTURE, ARCHITECTURE AND TERRITORY - CARREGADO RAILWAY 
STATION 

20.1

Esquiço
Drawing
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O território do Carregado compreende, de certa forma, todas as 
transformações do território português nas últimas três décadas: a cidade 
contida passou a território urbano, de núcleo centralizado passou a 
mancha contínua, de urbano e rural passou a paisagem híbrida. 
O projecto para a Estação Ferroviária do Carregado, com base no 
plano da Rede Ferroviária de Alta Velocidade, pretendeu interpretar esta 
operação como uma oportunidade de atribuir a um território fragmentado 
uma estrutura urbana com discurso e coerência. A proposta do antigo 
plano da RAVE para esta zona consistia em elevar a linha através de um 
viaduto, a uma altura constante, entre Vialonga e a Azambuja pretendendo 
melhorar a capacidade performativa do sistema colocando-o acima 
da cota de cheia. A elevação da linha, removendo o impasse que esta 
representa nesta zona, permite simultaneamente que o sistema urbano 
se volte a desenvolver de forma contínua na cota térrea. A proposta para 
uma nova estação ferroviária na zona da Vala do Carregado, associada 
a um sistema rodoviário de ligação á zona norte do Carregado e á zona 
central de Alenquer, teve também como objectivo atribuir a este território 
extenso, uma rede eficaz de transportes públicos.Esta infraestrutura é 
uma estrutura urbana, uma geografia que transforma a território, um 
objecto híbrido. É viaduto, caminho-de-ferro, limite, ponte, estação, 
corredor pedonal, cobertura… É desenho infraestrutural e redesenho da 
paisagem. O plano para esta rede ferroviária á escala europeia foi extinto 
entre 2008 e 2009.

The territory of Carregado encompasses, in a certain way, all the 
transformations of the Portuguese territory in the last three decades: 
the self-contained city became urban territory; from a centralized 
core, it became a continuous patch; from urban and rural, it became 
a hybrid landscape. The project for Carregado’s Railway Station, 
based on the High Speed  Railway Network (RAVE) plan, intended to 
interpret this operation as an opportunity to provide this fragmented 
territory with a rhetorical and coherent urban structure. 
The proposal of the old RAVE plan for this area consisted in the 
rise of the railway by means of a viaduct, of constant height, 
between Vialonga and Azambuja, seeking to improve the system’s 
performance by placing it above flood level. The railway’s elevation, 
eliminating the hindrance it represents to this area, simultaneously 
allows for the urban system to once again develop continuously at 
ground level. The proposal for the new railway station in the area of 
Vala do Carregado, associated to a road system that connects it to 
the northern area of Carregado and to the central area of Alenquer, 
also had the objective of providing this vast territory with an effective 
network of public transport. This infrastructure is an urban structure, 
a geography that transforms the territory, a hybrid object. It is 
viaduct, railway, limit, bridge, station, pedestrian corridor, roof... It 
is infrastructural design and landscape redesign. The plan for this 
railway network of European scale was extinct between 2008 
and 2009.

Finalista | Nominee - Carlos Cruz - carlosl.almadacruz@gmail.com
com orientação de | mentored by Pedro Viana Botelho - pedrovianabotelho@gmail.com

20.1 INFRAESTRUTURA, ARQUITECTURA E TERRITÓRIO 

INFRASTRUCTURE, ARCHITECTURE AND TERRITORY
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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

Rita Pereira - Menção Honrosa | Honorable Mention
João Barros Matos - Orientador | Tutor

CONVENTO DE NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA DE PORTIMÃO - PATRIMÓNIO 
PASSADO E FUTURO 

CONVENT OF NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA DE PORTIMÃO - PAST 
AND FUTURE PATRIMONY

21.1

Fotomontagem.

Photomontage
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21.1

A proposta é o diálogo entre o edifício existente e a nova construção. Procura unir as escalas 
acentuando a memória e identidade do lugar sem subverter as características intrínsecas. 
O Espaço do Convento descreve intensos momentos: a cerca, o jardim e o convento. 
Contudo, estes formam um conjunto cujo eixo é definido pela topografia que estabelece três 
níveis topográficos conduzidos num percurso ascendente. Num primeiro plano, o desenho 
da redefinição dos limites ribeirinhos e dos limites murados reconquista a de proximidade 
do espaço ao rio. Além de novos momentos junto das entradas, o redesenho recupera 
a antiga essência da passagem pedonal que contorna o espaço, entre a água e o muro, 
furando a cerca para atravessar o espaço encimado pelo miradouro. No segundo nível, os 
espaços que encimam as entradas são programas de auditório e cafetaria. Uma vez mantida 
a espacialidade original no piso inferior do convento, a intervenção consolida o edifício, 
permitindo uma função polivalente com relevância na exposição da produção interna. Na parte 
do jardim que usufrui do mesmo plano a vegetação é dispersa e pontual permitindo percorrer 
e observar os espaços. A rematar a plataforma inferior do jardim descobre-se um espaço 
de miradouro que, sobranceiro ao rio, pontua um momento de estadia. No plano superior, o 
jardim com vegetação densa, reservado à estadia é envolvido em ambientes de tranquilidade, 
polarizado pelo tanque que oferece vistas para a envolvente. O piso superior do Convento 
destina-se à produção e desenvolvimento de projectos e trabalhos criativos em diversas áreas, 
através da manipulação espacial que contribui para um melhor aproveitamento do espaço. 
Ainda que se reflictam várias abordagens na forma de interpretar a proposta, o conceito tem 
sentido de unidade: valorizando e revitalizando um património esquecido, ao tirar partido das 
características através de uma intervenção mínima e adequada que permita uma nova função, 
essencial ao quotidiano portimonense.

The proposal is the dialogue between the existing building and the new construction. It seeks 
to unify the scales, highlighting the site’s memory and identity without undermining intrinsic 
characteristics. “Espaço do Convento” describes intense moments: the wall, the garden and 
the convent. Nonetheless, these form an ensemble whose axis is defined by the topography, 
which establishes three levels led by an ascending route. At a first level, the redefinition of both 
the riverine limits and the walled limits regains the proximity to the river. In addition to new 
moments close to the entryways, the redesign gets back the old essence of the walkway that 
contours the area, between the water and the wall, going through the precinct to traverse the 
area topped by the terrace. At a second level, the areas above the entryways respectively have 
the programmes of auditorium and cafeteria. Once kept the original spatiality of the convent’s 
lower floor, the intervention consolidates the building, allowing for multifunctionality with an 
emphasis on the exhibition of internal production. In the garden area that uses the same 
level, vegetation is dispersed and sporadic, which enables walking through and observing the 
spaces. At the end of the garden’s lower platform, one discovers the terrace, which, disposed 
towards the river, marks a moment of contemplation. At the top level, the garden with dense 
vegetation, meant for a longer stay, is surrounded by atmospheres of tranquillity, polarised by 
the water tank that grants views over its environment. The convent’s top floor is destined for 
the production and development of creative projects and work in various areas by means of 
a particular manipulation that contributes for a better exploitation of the space. Even though 
various approaches are reflected in the possible interpretation of the proposal, the concept 
has a sense of unity: cherishing and revitalizing a forgotten patrimony, taking advantage of the 
characteristics through a minimalistic and adequate intervention that allows for a new function, 
essential to the Portimão’s everyday life.

CONVENTO DE NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA DE PORTIMÃOHE ARC

CONVENT OF NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA DE PORTIMÃO 
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Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA

Superior Institute Manuel Teixeira Gomes
ARCHITECTURE DEPARTEMENT

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

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

Diretor do Conselho Científico
Director of the Scientific Board
Luiz Conceição
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CASA CUBISTA E A SUA METAMORFOSE

CUBIST HOUSE AND ITS METAMORPHOSIS

 

24.1

Proposta. Vista do Largo do Carolas, Olhão

Proposal. View from Largo do Carolas, Olhão
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23.1 CASA CUBISTA E A SUA METAMORFOSE

CUBIST HOUSE AND ITS METAMORPHOSIS
24

Num período em que a globalização e a normalização tendem a transformar os espaços 
o mais descaracterizado e generalizado possível, urge a necessidade de voltar a dotar as 
identidades espaciais de maior sintonia com o lugar do que com a moda/estilo. 
A investigação e análise sobre a cidade de Olhão conduziu-nos ao caminho da reinterpretação 
da Casa Cubista - arquitectura vernacular - e da reutilização dos elementos mais pertinentes 
no contexto actual, através de uma linguagem contemporânea, mas com uma grande 
presença histórica. Não está em causa a continuidade ou a ruptura, mas sim o apelo à 
sustentabilidade e à valorização do locus. Consideramos que as identidades não se adquirem 
a partir de coisas isoladas, mas sim da cultura contínua e da vida colectiva na urbe, e que a 
tradição não significa algo estático, onde só é possível a conservação. Consideramos que 
esta pode e deve servir como suporte de projecto, reinventando-a e recriando-a.
Houve a intenção de o transeunte que deambula pelo centro histórico tivesse a percepção 
clara das diferentes fases da história pelas quais os edifícios passaram, pois, edifícios e 
elementos de épocas distintas enriquecem a atmosfera. A proporção e o ritmo dos vãos 
existentes não são adulterados nem eliminados. Os alçados foram projectados com a 
premissa de continuidade e de permanência, sendo a maioria dos vãos utilizados como 
delimitadores da volumetria superior, reutilizados com a função de vão e marcação histórica 
através de uma pequena reentrância. Esta diferenciação de massa no alçado indica e 
identifica o que se ausenta – neste contexto específico – os vãos anteriores.
A proposta teve como premissas: o equilíbrio; a pré-existência como a adição de novos 
volumes; a simbiose entre a horizontalidade do quarteirão em contraste com a verticalidade 
dos mirantes; o vazio dos pátios e da açoteia em contraste com o cheio; e a massa pesada 
dos paralelepípedos do piso térreo e do mirante em contraste com a “levitação” 
dos volumes interiores.

At a time when globalization and standardization tend to render places off of character and as 
normalized as possible, there is a need to endow spatial identities with a greater concordance 
with the site rather than with trends or style. 
Research and analysis regarding the city of Olhão led us to a path of reinterpretation of the 
Cubist House - vernacular architecture - and of reuse of the most relevant elements in the 
current context, through a contemporary language, though with a strong historic presence. It 
is not a matter of continuity or disruption but rather a call for sustainability and the appreciation 
of the locus. We consider that identities are not acquired from individual things but from urban 
continuous culture and collective life, and that tradition doesn’t mean inactivity, in which only 
conservation would be possible. We consider it can and should work as the basis for the 
project, reinventing it and recreating it.
There was the intention of getting the people who wander the historic core to have a clear 
perception of the different historic phases through which the buildings have gone, give the 
fact that buildings and elements of different periods enrich the atmosphere. The proportions 
and rhythm of the existing openings are not adulterated nor eliminated. The elevations were 
designed with the premise of continuity and permanence, with most of the openings being 
used as limiters of the upper volumetry, reused as openings and historic marking by means 
of a small recess. This volumetric differentiation in the elevation indicates and identifies what 
is absent - in this specific context - the frontal openings.
This proposal had as premisses: balance; pre-existences as addition of new volumes; 
symbiosis between the bloc’s horizontality in contrast with the verticality of the lookouts; the 
voids - of the patios and the terrace - in contrast with the fulls; and the heavy mass of the 
cobblestones at the ground floor and the terrace in contrast with the lightness 
of the interior volumes.

Existente, fonte autor, quarteirão 1 - Alçado norte. Esc 1/200

Existing, author source, block 1 - North Elevation. Esc 1/200

Volumetria proposta. Continuidade do ritmo e proporção dos vãos dos alçados anteriores.

Volumetry proposal. Continuity of rhythm and proportion of the spans of the previous elevations.

Proposta, fonte autor, quarteirão 1 - Alçado norte. Esc 1/200

Proposal, author source, block 1 - Northern elevation. Esc 1/200
Habitação F. Fonte: autor. Vista do pátio

Housing F. Source: Author. View of the Patio

É inquestionável a importância 
da influência que o Norte 
de África teve, tornando a 
arquitectura popular olhanense 
genuína, valorizando a cidade 
e a região. A introdução de 
pátios no projecto valoriza 
um regresso às origens, 
tanto na importância deste 
espaço no Norte de África e 
como referência ao quintal 
muito presente nas primeiras 
habitações.

The influence of North Africa 
represented an enormous 
importance. This has made the 
popular Olhanense architecture 
genuine, valuing the city and 
the region. The introduction of 
patios in the project values a 
return to the origins, both in 
the importance of this space in 
North Africa and as a reference 
to the backyard very present in 
the first dwellings.
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