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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

João Nasi Pereira
Arquiteto licenciado na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, doutorou-se na Universidade 

de Sevilha.  Foi diretor do Curso de Arquitetura e professor da Universidade de Évora, assim 
como Professor na ARCA-EUAC (Coimbra).  Assessor e consultor da CME (Évora), do IPPAR 

(Évora) e Consultor na CCRA (Évora). Consultor Internacional do BANCO MUNDIAL e no CIES 
(Luanda, Angola).  Fundador e Presidente do NARE. Director adjunto do JÁ (Jornal Arquitectos), 

e Arquiteto da Câmara Municipal de Évora, além de profissional liberal.

Rita Guedes
Arquitecta Paisagista licenciada em Engenharia Agrícola pela UTAD e mestre em Arquitectura 
Paisagista pela Universidade de Greenwich, Londres. Colaborou na empresa EDAW, em 
Londres. Voltando a Portugal colaborou com ateliers de arquitectura, de arquitectura 
paisagista, de engenharia, com entidades privadas e públicas. Em 2017 cria o atelier Rita 
Guedes Arquitectura Paisagista.
Responsável pela coordenação e dinamização de um Grupo Operacional GO-ßio©horume no 
âmbito do Portugal 2020.

Pedro Baganha
Licenciado e mestre em arquitectura pela FAUP, exerceu a profissão liberal (1996-2013) 
coordenando projectos urbanísticos, habitacionais, de serviços e industriais. Foi docente numa 
escola de arquitectura de Coimbra, adjunto do Vereador do Urbanismo da Câmara Municipal do 
Porto (2013-2017) e Administrador Executivo da GOP, EM. Atualmente é Vereador do Urbanismo, 
Espaço Público e Património na Câmara Municipal do Porto e Presidente do Conselho de 
Administração da Porto Vivo Sociedade de Reabilitação Urbana E.M., S.A.

Teresa Almeida
Licenciada em Arquitetura pela Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa (1977), exerceu 
funções técnicas e diretivas na Câmara Municipal de Setúbal, onde foi responsável pela 
execução do Plano diretor Municipal de Setúbal e Vereadora da Habitação, Urbanismo e 
Obras Municipais da Câmara Municipal de Setúbal (1997 -2002). Foi Governadora Civil do 
Distrito de Setúbal (2005 -2007) e Diretora Municipal de Planeamento Urbano na Câmara 
Municipal de Lisboa (2007 -2010). Presidente da CCDR-LVT (2010-2012). Atualmente é 
Gestora do programa Operacional Mar 2020.

Lígia Nunes
 Licenciada em Arquitectura pela FAUTL e doutorada em Reabilitação Arquitectónica pelo 

Departamento de Construção da ETSA (Corunha, Espanha). Professora de Arquitetura desde 
1997, é professora auxiliar na ULP e colaboradora do ISCTE. É membro do CEAU - FAUP, no 

grupo PACT - Património Arquitectura Cidade e Território, e membro do AWB – Actions Without 
Borders - UIA - União Internacional dos Arquitetos. Fundou a Arquitectos Sem Fronteiras 

Portugal (ASF-P) e é presidente da ASF-Int (Internacional).

João Oliveira
Em 2017 conclui o Mestrado em Arquitectura na FAUL e colabora com João Sousa Morais 
e Joana Malheiro na publicação das &quot;Arquitecturas Lusófonas: Imaginar África&quot;. 

Entre 2017 e 2018 colabora na Diogo Aguiar Studio no Porto e na Learn Bi0n em Montemor-
o-Novo. Em 2018 é reconhecido pelo seu trabalho ao vencer o Prémio Archiprix Portugal 

2018 e ao ser shortlisted para o Young Talent Architecture Awards. Colabora desde 2018 com 
o atelier SAMI-arquitectos em Setúbal.

Guilherme Machado Vaz
Licenciado pela FAUP, colaborou no atelier de Eduardo Souto Moura (1996-1997). Na Câmara 
Municipal de Matosinhos, projectou e construiu o Centro Cívico e o Estádio de Custóias, a 
Esplanada no Jardim Basílio Teles, o Parque de estacionamento de Manhufe e a Casa da 
Arquitectura (ganhador do PNRU e Menção Honrosa dos Prémios FAD, 2018). Em seu atelier 
projetou a Casa do Vale no Gerês, a Casa de Afife e a reabilitação de uma casa na Foz do 
Douro. Trabalhou para o gabinete de David Chipperfield (2008-2010). Docente na ULP e no 
Politécnico di Milano.
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Júri 2019
Teresa Almeida
Considerações gerais
Território, comunidade, urbanismo, paisagem, 
arquitetura, património, infraestruturas, habitação, 
reflexão concetual e metodológica, foram de forma
abrangente e relativamente recorrente as temáticas 
de abordagem das propostas apresentadas ao 
Archiprix’19. Nem sempre estas se focaram numa 
única destas dimensões, pelo contrário, implícita ou 
explicitamente, o realizaram de forma integrada o que 
releva da importância que cada vez mais a Academia 
tem vindo a conferir a uma interdisciplinaridade na 
investigação e na formação pedagógica no âmbito 
das artes, das técnicas e da reflexão concetual, sobre 
o território, o ambiente, o habitar e a comunidade. O 
Archiprix’19 cumpriu uma vez mais este desiderato 
sendo de saudar, portanto, esta tipologia de eventos, 
pelo que todos os convocados, concorrentes, 
academias, professores, júri, entidades patrocinadoras, 
e, por fim, toda a comunidade a que este evento se 
abre, que acabam por ser os recetores de uma obra 
coletiva em que no fim todos ganham.

12 - 12.1
Andriy Shulyachuk - Vencedor | Winner
João Morais, Francisco Oliveira - Orientador | Tutor

A Rua Como Elemento (Re)Estruturante na Cidade

Elementos: Terra | Ar | Água | Sol; Materiais: Terra 
| Pedra | Madeira | Aço| Água | Hidrocarbonetos; 
Tecnologias: Leves; Contexto: Pós-colonial | 
Reapropriação territorial
Assim se enquadra e resume a problemática projetual 
da proposta. Tingindo, cosendo, tecendo, escavando, 
empilhando, colando, cimentando, enquanto 
técnicas básicas ancestrais a humanas e inatas a 
animais, pássaros, castores, abelhas, formigas… A 
agregação e estruturação espacial das construções 
elementares como âmago da estratégia interventora 
de cerzimento das roturas espaciais, pós-coloniais. 
Analogamente numa linha de ação que, em outras 
latitudes, culturas e escalas, se concretizou com 
sucesso urbanístico reconhecido em estratégias 
de regeneração e reabilitação de áreas urbanas 
funcionalmente problemáticas e obsoletas. Fosse na 
Paris Haussmaniana, com o Centro Pompidou dos 
anos 70, e na sua transformação numa nova e pujante 

centralidade urbano-cultural, no Centro de Arte Moderna 
da Barcelona de 90, idealizado e projetado para o 
mal-afamado “Bairro Chinês” ou com as intervenções 
de completa regeneração urbana da área da Parque 
Expo’98, em Lisboa e da Nova-iorquina “High Line”.
Assim, se combinou a conceção de um centro cultural, 
pedagógico, comercial e habitacional, a um tempo 
praça, rua, galeria e contentor, abarcando as tipologias 
de formação do habitar humano territorial, sintónico, 
harmónico, com recurso a materiais, tecnologias e 
meios localmente viáveis, numa intervenção, conceptual, 
formal e materialmente coerente e consistente.

20 – 20.2
Tiago Saraiva - Menção Honrosa | Honorable Mention
Daniel Ferrera - Orientador | Tutor
A Praça do Mar de Sines

A proposta veicula-nos para o problema induzido pelas 
estratégias e políticas de transformação | crescimento | 
desenvolvimento dos territórios e das suas comunidades 
e das sobreposições | superimposições escalares daí 
resultantes. No caso Sines, aglomerado surgido da inter-
relação humana com o mar, como forma de subsistência 
económica pelo usufruto dos recursos marítimos, 
foi-se estruturando e afeiçoando num diálogo contido 
com o território. Pelo seu potencial geomorfológico a 
nível de polo de carga marítimo nacional, a construção 
do novo porto de Sines com a sua imensa panóplia 
tecnológica e material, para infraestruturação de um 
interland industrial, com forte sublinhado petroquímico, 
nomeadamente pelos importantes impactos ambientais 
que tem vindo a implicar, alterou-lhe, em definitivo, a sua 
primitiva alma. A proposta procura de forma singela, sem 
recurso a intervenções de moda, de grandes gestos, focar-
se numa estratégia inteligente e acutilante centrada numa 
ideia de praça alagável – lugar de todos, dos humanos e 
dos elementos, lugar de comunidades, de ligações e inter-
relações – e assim contribuir para o apelo à rememoração 
de um MAR com que o território se apazigue e receba, 
mais do que contrarie e contra o qual lute. 

Guilherme Vaz
Considerações gerais
A presente edição dos prémios Archiprix surpreendeu-
me, enquanto membro da equipa do júri, pela variedade 
das temáticas exploradas pelos alunos, e dentro destas, 

pela diversidade de soluções apresentadas dentro da 
mesma temática. Sente-se nos trabalhos uma grande 
envolvência entre professores e alunos. Um empenho e 
um entusiasmo comum à volta da disciplina, que revela 
a energia de um espírito académico, científico e artístico 
em prol da arquitectura.

5 - 5.1
Ana Pinto - Menção Honrosa | Honorable Mention
Marta Moreira - Orientador | Tutor
Da Gastronomia e da Arquitectura

O trabalho prima pela originalidade da temática 
apresentada ao aliar a arquitectura à gastronomia 
através da confeção pasteleira. Toca num factor 
comum a ambas as actividades: o processo criativo. 
A gastronomia não é apenas sabor. De facto, como 
a arquitectura, a gastronomia trabalha materialidade, 
textura e cor, características que se expressam no 
produto final através da combinação dos ingredientes e 
da forma como estes são confecionados. Este trabalho 
revela uma criatividade e um rigor no processo artístico 
de confecção da ‘obra’ que impressionam.

Pedro Baganha
Considerações gerais
Os trabalhos finalistas desta edição do prémio Archiprix 
revelaram um espectro muito alargado de temáticas de 
projecto, cruzando transversalmente um conjunto de 
disciplinas, por vezes afins, por vezes insuspeitamente 
diversas. A vitalidade das abordagens propostas e a 
qualidade dos trabalhos apresentados tornou a escolha 
do júri numa tarefa muito difícil, mas simultaneamente 
muito estimulante.

20 – 20.1
Hugo Pires - Menção Honrosa | Honorable Mention
Paulo Catrica, Cristina Aleixo - Orientador | Tutor
Enquadramento como Processo Arquitectónico
O trabalho procura uma relação consciente entre o 
acto de enquadrar - definido explicitamente como 
sinónimo de integração em determinada realidade, mas 
implicitamente como determinação dos limites de um 
gesto ou de um olhar – e a disciplina arquitectónica. 
A partir desse enquadramento conceptual, o autor 
avança para a construção de uma infraestrutura de 
interpretação da paisagem, entendida como sistema de 
sistemas. Funda a sua ideia de projecto na construção 

de um dispositivo paisagístico associado ao sistema 
ferroviário e inspirado na presença exuberante dos silos 
de cereais, testemunhos de uma actividade económica 
que marcam indelevelmente a paisagem alentejana, 
e de onde simultaneamente essa paisagem pode ser 
observada. Situada no cruzamento conceptual da 
arquitectura, da paisagem, e do património industrial, a 
dissertação usa a fotografia analógica como ferramenta 
de construção de uma proposta de construção física 
e simultaneamente conceptual, numa abordagem 
multidisciplinar muito interessante e consequente.

11 - 11.1
Rui Ferreira - Menção Honrosa | Honorable Mention
Jorge Marum - Orientador | Tutor
Anamnese
Partindo da relação entre a arquitectura e a paisagem, o 
autor propõe a construção de um edifício-monolito onde 
se albergará um centro de observação e interpretação 
da paisagem da Serra da Estrela. A comunicação 
da proposta procura uma abordagem sequencial ao 
processo de projecto, racionalizando a cada passo as 
opções metodológicas tomadas. É nesse processo 
que é invocado o conceito de anamnese, que define a 
aprendizagem como memória consciente que recorda 
um conhecimento inato.
A proposta pretende a solidez do acto exacto, 
procurando fundar racionalmente as opções de 
projecto num conhecimento sensorial e pessoal de uma 
realidade física impositiva. O resultado traduz-se num 
gesto ao mesmo tempo primordial e elegante, e numa 
reflexão interessante sobre a relação entre a memória, a 
arquitectura, e a paisagem.

Rita Guedes
Considerações gerais
Em geral, os trabalhos expostos expressam convicções 
que representam em parte a realidade e aspirações 
dos projectistas do nosso quotidiano. A forte relação, 
tanto intrínseca como extrínseca, que a arquitectura 
exerce com as diversas disciplinas, estão bastante 
presentes nas propostas. É demonstrado um especial 
cuidado com os materiais e as técnicas de construção; 
com as questões da sustentabilidade ambiental, 
social e económica; assim como um especial cuidado 
com a paisagem que envolve estes espaços. É muito 
interessante observar que em alguns projectos a 
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interessante observar a preocupação que teve em tornar 
aquele espaço vivido, ao propor uma residência de 
investigadores que permite usufruir de uma vida cultural, 
científica e urbana acompanhada de uma envolvência 
familiar diária. A proposta, para além da transformação 
do objecto em si, contribui para a valorização das 
margens do rio Guadiana, transformando uma imagem 
industrial numa imagem urbana com fortes ligações 
ao rio. Possibilita a transformação de uma época 
de industrialização extremamente forte, em que a 
população vivia de costas para os rios, contribuindo 
para a sua revitalização e para a transformação 
paisagística em ambas as margens. Este projecto vai 
permitir não só o usufruto cultural e científico, mas 
também o usufruto da natureza, contribuindo para a 
melhoria da paisagem de Mértola em geral.
A representação gráfica é bastante apelativa e fácil de 
se compreender.

João Nasi Pereira

11 - 11.1
Rui Ferreira- Menção Honrosa | Honorable Mention
Jorge Marum - Orientador | Tutor
Anamnese

A abordagem da relação entre natureza e construção 
apoiada na formulação de Siza é oportuna, no contexto 
do parque natural da Serra da Estrela, desassombrada. 
Sustentada com inteligência no entendimento das 
preexistências formula com a ousadia e consistência 
exigível a proposta linear, sem ambiguidade. 
Reconhecendo embora a manifesta falta de controle 
das vertentes de escala e programa, de parcimónia, 
numa palavra, importa relevar a pertinência do tema, 
a consistência entre propósito enunciado e projetado. 
Especialmente quando parece renascer uma velha 
ambição de casamento entre natural e artificial.

Lígia Nunes
Considerações gerais
A presente edição revela o reconhecimento das escolas 
de Arquitetura para a mudança de paradigma da 
atualidade mundial e por consequência da prática da 
profissão.
Os trabalhos demostram a consciência dos autores e 
respectivos orientadores, da necessidade de resposta 
aos novos desafios e à importância do Ensina da 

paisagem é o primeiro elemento a ser analisado e 
trabalhado, levando posteriormente à criação e ao 
desenvolvimento de um conceito que sustenta o 
projecto como um elemento integrante da paisagem, 
e não apenas uma imposição abstrata desse elemento 
como objecto isolado de uma realidade existente e 
expressiva.

5 – 5.3
Ana Dias - Menção Honrosa | Honorable Mention
Carla Oliveira, Teresa Augusto - Orientador | Tutor
Instrumento, Processo e Estratégia

O trabalho apresenta uma sensibilidade apurada 
relativamente à paisagem, aos seus valores 
culturais e patrimoniais. É apresentado um método 
de investigação, que se baseia na elaboração de 
um levantamento do existente como método de 
observação, recorrendo a uma representação gráfica 
muito apelativa e realista. O método de análise torna-se 
muito interessante pela criação de diferentes tipos de 
representação, como sejam as secções demonstrativas 
com imagem representativa da paisagem existente, 
das três perspetivas a três escalas e das dinâmicas 
esquemáticas. É, de facto, uma análise objectiva, 
elucidativa e de fácil leitura. A preocupação por 
compreender e absorver a identidade do local, o seu 
‘genius loci’ leva à apresentação de uma proposta 
que une tradição e progresso, representante de uma 
a paisagem cultural evolutiva e mutante. A proposta, 
no decorrer desta sensibilidade e pela percepção da 
importância que os elementos que integram a paisagem 
representam neste local, é sublime. É um elemento que 
se dilui na envolvente sem que passe despercebido 
pela sua leveza e materialidade.  A proposta é sensível 
relativamente técnicas construtivas propostas, 
apresentando uma solução sustentável e tradicional, 
própria para o local em estudo.

10 – 10.1
Afonso Cabral - Menção Honrosa | Honorable Mention
João Paulo Providência- Orientador | Tutor
Arquitetura e Memória

A proposta torna-se muito interessante pela capacidade 
que o aluno teve de compreender a história do local 
e as alterações profundas que as políticas dos anos 
30 exerceram no território e também, por integrar 
um programa que acompanha as necessidades 
e interesses da nossa cultura contemporânea. É 

Arquitectura em os acompanhar.

5 - 5.2
João Ferreira - Menção Honrosa | Honorable Mention
Pedro Alarcão e Silva - Orientador | Tutor
Dormitórios de Monchique 

Através de uma metodologia clara, o estudo apresenta 
as circunstâncias da pre existência e sua análise; uma 
reflexão com base em casos de estudo, que permite 
estabelecer lógicas de (re)valorização, e determinar 
critérios gerais de intenção e intervenção, seguidos 
de uma proposta que explora as potencialidades do 
desenho como instrumento de investigação. O exercício 
de interpretação e intervenção segue uma atitude 
critica, que pretende valorizar o existente, tanto quanto 
continuar a inovar, explorando analogias e prolongando 
o seu valor, como edifício e como parte da cidade.

João Oliveira
Considerações gerais
Habitação, densidade, artesanato, sensitividade, 
materialidade, paisagem, património, infra-estrutura 
e estrutura, enquanto principais temas dos trabalhos 
apresentados nesta edição, a academia revela uma 
preocupação em trabalhar de forma produtiva, 
transversal e produtiva diversas questões da 
arquitectura contemporânea da paisagem portuguesa, 
africana e asiática.

15 - 15.1
Paulo Reis - Menção Honrosa | Honorable Mention
Telmo Cruz - Orientador | Tutor
Sines: metamorfose de uma cidade portuária.

A metamorfose surge como gesto de intervenção 
para um programa consolidado de Sines, enquanto 
instrumento de eficiência produtiva, conforto marítimo e 
de composição morfológica do conjunto urbano.
O gesto é desenhado de forma linear pela paisagem, 
tendo como base a relação de fronteira entre a água e 
terra, que acaba por se realizar de forma arquitetónica
num redesenho da linha de costa da cidade. 
Reconhecendo o significado, a importância e as 
consequências dessa tipologia na economia da 
comunidade que depende dela, o/a autor/a segue 
a tradição de a ajustar consoante as vontades 
contemporâneas: os elementos paisagísticos - indústria, 
água, terra - são incluídos no plano da cidade ao serem 

reconhecidas como elementos urbanos, e a estrutura 
que serve de fronteira passa a ser um instrumento de 
conexão e de reformulação da composição urbana.
O/a autor/a demonstra, por isso, uma preocupação 
com os problemas estruturantes das cidades e, 
enquanto veículo das vontades da comunidade, 
paisagem e história, uma grande capacidade em propor 
arquitecturas produtivas e saudáveis.

20 - 20.3
Fábio Antão - Menção Honrosa | Honorable Mention
Telmo Cruz - Orientador | Tutor
Sines: metamorfose de uma cidade portuária.

SINES, um rossio na frente de água.
Partindo da necessidade de valorizar o limite entre 
o mar e a terra ou a cidade e o porto, o/a autor/a 
propõe o redesenho da linha de costa, introduzindo 
nesse elemento a tipologia de rossio, formado por três 
limites: pela infra-estrutura que lhe serve de suporte – 
barra e terreiro –, pela topografia da paisagem e pelos 
elementos arquitectónicos, que remetem ao arquétipo 
da casa e servem um propósito produtivo. O/a autor/a 
demonstra um grande domínio da construção e 
materiais, não só na estrutura da sua arquitectura, mas 
também no seu tratamento, onde não se pode deixar de 
ressalvar a inovadora utilização da luz e cor na relação 
do rossio com o mar.

8 - 8.2
Ana Pinho - Menção Honrosa | Honorable Mention
Telmo Cruz - Orientador | Tutor
A Rota do ouro negro - Um Troço de Guerra Fria

Reconhecendo o impacto da exploração mineira e 
indústria militar em Arouca, durante a 2ª Guerra Mundial, 
o/a autor/a propõe a reactivação dos elementos
arquitectónicos que lhes servia de suporte a essa 
produção, enquanto espaços de museu, investigação 
científica e habitação. A rota é assinalada como 
elemento estruturante da paisagem e é utilizada como 
conexão entre os vários pontos do complexo.
Entre o desenho de espaços contemporâneos ou o 
trabalho sobre o tema da ruína, o(a) autor(a) revela 
um especial cuidado e eficiência na utilização dos 
recursos e património disponíveis, para a potenciação 
da experiência de um património arquitectónico que tem 
tanto de bruto como de delicado.
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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
Monica Alcindor

1 Escola Superior Gallaecia 
DEP. ARQUITETURA E URBANISMO

Gallaecia Higher School 
DEPT. ARCHITECTURE AND URBANISM
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Paulo A. Lima Guerreiro - Orientador | Tutor
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The convent S. Francisco do Monte, founded in 1392 by the religious order of Observant 
Franciscans, is the first of its kind in the then village of Viana, situated in an isolated area, 
surrounded by farm lands, orchards and plentiful water supply.
With the extinction of the religious orders within the catholic church, the convents are 
dispossessed and expropriated, their architectural purpose and meaning very often lost. 
As a consequence, there is urgent need to intervene and protect this patrimony, ensuring not 
only it’s material conservation but also the continuity of its cultural values.
In developing this project a thorough analysis of the convent was developed, ensuring a correct 
and pondered architectural intervention, which allowed to rehabilitate it as an useful element, 
emphasizing its relation with its location and refreshing the harmony with the surroundings. 
The aim is an intervention strategy that emphasizes this building’s historical and archeological 
values, while enhancing touristic, socio-cultural and economic potential. 
A tailored approach to each space of the convent allowed to potentiate its specific architectonic 
language, maintaining and rehabilitating its original and intrinsic architectonic characteristics. 
The culture and spiritual discipline of the Franciscan religious order that created the original 
building are considered, and expressed in the rehabilitation in multiple forms, including the use 
of simple and even austere lines and spaces, as well as the use of raw materials, submitted to 
natural aging processes.

O Convento de S. Francisco do Monte, fundado em 1392 constitui-se como o primeiro convento 
existente na então Vila de Viana, instalado num local isolado, rodeado por terras de cultivo, 
pomares e com água abundante. Com a extinção das Ordens Religiosas, os conventos religiosos 
não só são despojados e expropriados como também são forçosamente alterados e a utilização 
e o significado destes conjuntos arquitetónicos acabam, em muitos casos, por se perderem 
definitivamente.  Em consequência, surge a necessidade de intervir neste espaço para proteger 
o património, de modo a garantir a continuidade dos valores culturais e, em simultâneo, a sua 
conservação material. 
Na elaboração do projeto procura‐se uma avaliação criteriosa e uma correta abordagem de 
intervenção no Convento, contextualizando‐o como um elemento útil, acentuando as relações 
com o sítio e referenciando-as a um novo entendimento do local onde se insere. 
Ambiciona‐se uma estratégia de intervenção que procure a valorização do conjunto onde o 
monumento se insere enquanto potencial arquitetónico, turístico e/ou sociocultural e económico, 
dada a sua reconhecida qualidade enquanto testemunho histórico‐arqueológico.
A abordagem mais específica da história e dos diferentes espaços do Convento permite tirar 
o maior partido das principais características físicas intrínsecas ao edifício, sobretudo em 
termos de espaços e linguagens arquitetónicas caracterizadoras, mas também em termos de 
assim se maximizar a possibilidade de recuperação e aproveitamento do sistema estrutural e 
construtivo original.  Permite também conhecer o pensamento e filosofia da ordem religiosa que 
criou o objeto de estudo, bem como os seus princípios característicos que são tidos em conta, 
privilegiando-se esta singularidade na expressão dos materiais sem revestimento, submetidos a 
processos de envelhecimento natural. 
Assim se deverá contextualizar o recurso aos materiais “autênticos” ou mais austeros, às linhas 
simples, ao rigor formal, à depuração ornamental.

RECUPERAÇÃO DO CONVENTO DE SÃO FRANCISCO DO MONTE  
REHABILITATION OF THE CONVENT OF SÃO FRANCISCO DO MONTE1.1 1

Alçado nascente - esc. 1/200
Eastern elevation - esc. 1/200

Vista geral
Overview

Finalista | Nominee - Miguel Afonso - migueltorresafonso@hotmail.com 
com orientação de | mentored by Paulo A. Lima Guerreiro - pauloguerreiro@esg.pt



14 15

Universidade do Minho
ESCOLA DE ARQUITETURA

Universidade do Minho
SCHOOL OF ARCHITECTURE

O MIARQ, Mestrado Integrado em Arquitetura da Universidade do Minho, assume a formação em 
Arquitetura a partir da ideia de “saber integrado” potenciado por uma estratégia de ensino, reflexão 
e investigação fundada no modelo de “escola-atelier”.
Concebendo-se o Projeto/Atelier como campo nuclear da formação em arquitetura, aí concorrem 
conteúdos disciplinares do desenho, geometria, teoria, história, filosofia, artes plásticas, antropologia, 
paisagem, economia, estruturas, construção e sustentabilidade que - não invalidando autonomias 
disciplinares – concorrem à formação holística do arquiteto. Um lastro essencial à análise, proposição 
e intervenção, de modo sistemático e informado, no âmbito da arquitetura e urbanismo. Esta é uma 
conceção que cremos responder, simultaneamente, ao espírito crítico e indagador da formação 
de nível universitária, como às exigências colocadas pelo amplo domínio e responsabilidade de ação 
arquitetónica. Uma opção válida, porque fornece ao arquiteto uma formação de base sobre um muito 
variado leque de disciplinas, porque fornece instrumentos de pesquisa e indagação próprios da disciplina. 
Deste modo os diplomados do MIARQ encontram-se habilitados ao exercício das diferentes vertentes 
da prática profissional, alinhando-se o plano de estudos e objetivos de aprendizagem do MIARQ da 
EAUM com as diretivas europeias 
The Integrated Master in Architecture (MIARQ) assumes the training in Architecture centred on the 
idea of “integrated learning”, based on a teaching strategy , reflection and research focused on the 
“school-atelier” model.
MIARQ conceives Project/Atelier area as a nuclear field of architecture training, encompassing 
concurrent disciplinary contents like drawing, geometry, theory, history, philosophy, fine arts, 
anthropology, landscape, economy, structures, construction and sustainability which - not 
undermining disciplinary autonomies - compete for the holistic training of the architect, an essential 
contribution to the analysis and intervention, in a systematic and informed form, within the 
architecture and urbanism.
We believe this conception answer simultaneously to the critical and inquiring spirit of university-level 
training, as well as to the demands of the practice of the professional activity in architecture. It is 
assumed as a valid option, once it provides the architect with training on a varied range of disciplines, 
also providing students with important research tools. 
Through this model, MIARQ graduates are qualified to practice the different aspects of the 
professional practice, aligning the study plan and learning objectives of the School of Architecture 
course MIARQ with the European directives.

Presidente do Conselho Pedagógico da EAUM
EAUM Pedagogic Council  President
João Cabeleira
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A AGULHA E A FOLHA | DIMENSÕES ESPACIAIS NA CONSTRUÇÃO 
DE BRAGA SETECENTISTA

THE NEEDLE AND THE LEAF | SPATIAL DIMENSIONS IN THE DESIGN 
OF 17TH CENTURY BRAGA

2.1

Localização das estruturas religiosas estudadas. Adaptação do Mappa da Cidade 
de Braga Primas – André Ribeiro Soares da
Silva [Sem Escala]. – 1756-57, 1, s/ cota. Biblioteca Nacional
da Ajuda, Lisboa.

Location of the studied religious structures. Adaptation of Mappa da Cidade de 
Braga Primas – André Ribeiro Soares da
Silva [No Scale]. – 1756-57, 1, s/ cota. Biblioteca Nacional
da Ajuda, Lisboa. 
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A presente investigação procura reconhecer os diferentes processos de ocupação e 
marcação da paisagem urbana, revelando o valor simbólico essencial da sua morfologia. 
Como pano de fundo, a cidade de Braga, num dos seus períodos construtivos mais 
prósperos, o século XVIII, proporciona o contexto necessário a este estudo.
Destaca-se a prelatura do Arcebispo D. Rodrigo de Moura Teles, que indica a 
particularidade governativa bracarense - a união dos poderes político e religioso -, 
apontando o estudo do edificado religioso e dos meios de sacralização do território.  
O percurso investigativo é orientado através de dois distintos elementos arquitetónicos: 
a Torre e a Praça. A sua aparente contradição determinou as diferentes metodologias 
e definiu a estrutura do trabalho, dividindo-se em dois capítulos principais. A Praça, o 
Campo Novo, parte de um sólido corpo bibliográfico sobre a sua formação, na procura 
de um entendimento outro sobre as condições, motivações e influências da sua 
conceção. Através do exame dos seus detalhes históricos e do contexto arquitetónico 
da época reconhece-se o contributo da Geometria, enquanto manifestação teórica 
e prática, para o singular desenho da praça bracarense. A Torre, estuda o raro caso 
bracarense dos inúmeros templos com torre sineira traseira, através do reconhecimento 
do conteúdo e profundidade simbólicos da sua forma. Partindo dos particulares 
exemplos, em Braga, percorrem-se e confrontam-se, segundo uma interpretação 
mágico-religiosa do território, as raízes da forma vertical e a sua adaptação ao 
cristianismo. As ferramentas e métodos diferiram, mas em ambos se encontra a relação 
com saberes antigos; as duas ações têm uma fundação assente na espiritualidade das 
formas, simbolicamente codificada. Seja pelo domínio teórico da geometria ou pelo 
empirismo da sabedoria pragmática, encontramos a similar forma de interpretar e atuar 
sobre o espaço.
 
This investigation intends to recognize the urban landscape’s different occupation 
and marking processes, revealing the essential symbolic value of its morphology.  
As backdrop, the city of Braga, in one of its most prosperous constructive periods, 
the 17th century, provides the necessary context to this study.
The ruling of the Archbishop D. Rodrigo de Moura Teles is highlighted, as sign of 
the particular govern structure of the city - the unified political and religious power 
-, establishing the religious buildings and its capacity to sacralise land as the case 
study. The research’s direction is defined by two distinct architectonic elements: the 
Tower and the Plaza. Their apparent contradiction leads the different researching 
methods and will determine the thesis’ structure by dividing it in two main chapters.
The Plaza, Campo Novo, goes through the solid bibliography concerning its 
formation, in search of an alternative understanding of the conditions, motivations 
and influences of its conception. Through the examination of the historic and 
architectonic details, the theoretic and practical uses of Geometry seem to 
contribute to the plaza’s unique shape.
The Tower, focuses on Braga’s rare cases of reared back churches’ bell towers, 
recognizing its form’s symbolic depth and content. These particular examples 
are covered and confronted, according to a magical-religious understanding of 
landscape, with the roots of the vertical architectural form and its adaptation to 
Christianity. Although the tools and methods differ, in both cases are found traces 
to ancient
knowledge; both actions share a foundation built in the spirituality of form, 
symbolically codified. Be it by mastering the theoretic geometry or by cumulative 
empiric knowledge, we find in these elements a similar way of interpreting and 
acting in space.

Finalista | Nominee - Lucas Carneiro - lucas7carneiro@gmail.com
com orientação de | mentored by Maria Manuel Oliveira - mmoliv@arquitetura.uminho.pt
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Universidade Lusíada de V. N. Famalicão
FACULDADE DE ARQUITECTURA E ARTES

Lusíada University of V.N. Famalicão
FACULTY OF ARCHITECTURE AND ARTS

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

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

Diretor do Curso de Arquitectura
Diretor of the School of Architecture
Prof. Dr. Carlos Santos
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O objetivo deste trabalho é descrever quatro modelos de casas rurais situadas nos arredores norte 
da cidade do porto e as suas variações mais comuns. Estas casas têm como base formal, o mesmo 
denominador comum: a adição de um volume lateral típico. Outras características invariáveis são 
o patim alpendrado, a tosca coluna neoclássica, a escadaria e o vão sobrante abaixo do patim. 
Independentemente do seu estado evolutivo, as proporções e medidas destes elementos são comuns 
entre todos os modelos.
O projeto de intervenção encontra-se em Milheirós da Maia e trata-se de um exemplar dos modelos em 
estudo. Quanto à intervenção urbana, é introduzido num “itinerário cultural”, conforme o conceito de 
Helena Barranha, que aglomera um conjunto de edifícios nas imediações que se enquadram no campo 
dos modelos rurais desse mesmo estudo. Deste modo, é introduzido o objeto num plano alargado, de 
cariz urbano-estratégico, de forma inócua para a sua envolvente.
A circunstância urbana em que se encontra é contrariada pela posição e orientação do exemplar em 
estudo, dado que a via adjacente é de construção posterior à do próprio objeto. Assim, a partir do 
desenho e do programa, o objeto é ilusoriamente reorientado passando a fazer parte do espaço público e 
do desenho urbano.
É proposta uma adaptação funcional que confere ao edifício um carácter de equipamento público 
tornando-se num gabinete de apoio regional onde possam ser armazenadas e consultadas os conteúdos 
recolhidos acerca dos modelos em estudo. A par disto, a intervenção sublinha o respeito pelo sistema 
construtivo tradicional através da introdução de oficinas que prevêem a transmissão pedagógica dos 
métodos construtivos de forma contemporânea.
Considerando que estas casas tendiam para se aproximar da erudição, esta proposta reflete a 
continuidade dessa linha cronológica. Os acrescentos laterais são considerados componentes 
fundamentais da construção e as cimalhas que compõem a cornija são estendidas por todo o perímetro 
do topo exterior do edificado, aglutinando toda a construção. Isto acompanhado de outras estratégias 
complementares.

The main goal of this work is to describe four types of rural houses. They are located in the northern 
parishes of Oporto city. These houses have, as their formal base, a common denominator: the addition of 
a typical side volume. Beside this characteristic there are other invariables as well: the covered porch, the 
rugged neoclassical column, the staircase and the void span leftover under the porch. Independent of their 
evolutive state, these elements all share the same proportions and measurements within its model.
The interventional project is located in Milheirós da Maia and it is an example of the models mentioned 
above. Regarding the urban intervention, and in accordance to Helena Barranha’s concept, a “cultural 
itinerary” is created which clusters within the vicinity a set of buildings that are framed in the field of the 
rural models of this study. In this way, the object is introduced within an urban-strategic extended plan, 
innocuously to its surroundings.
The urban context contradicts the position and orientation of the object, given that the adjacent street was 
built after the building itself. Thus, using the drawing and the program, the object is reoriented in an illusory 
way to become part of the public space and the urban fabric.
The proposed functional adaptation provides the object characteristics of a public building, becoming 
a regional support office where the materials about these models can be stored and consulted by the 
general public. Furthermore, the intervention underlines the respect for the traditional constructive system 
by proposing workshop spaces which share regional methods in a contemporary way.
Considering that these houses tended to approach a state of erudition, this proposal reflects the continuity 
of that chronological line. The side additions are considered fundamental components of the construction 
and the cornices are extended all along the exterior top perimeter of the building, compounding the whole 
construction. This goes along with other complementary strategies.

Finalista | Nominee - Diogo Veloso - diogo2veloso@gmail.com
com orientação de | mentored by Miguel Malheiro - miguel_malheiro@sapo.pt
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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. 

Director da FAUP 2006-2010 
Dean of the Faculty of Architecture U.Porto 2006-2010
Francisco Barata Fernandes 
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Esta presente exploração de carácter teórico-prático tem origem naquela que constitui ser 
para mim uma paixão antiga: a pastelaria. Através de um percurso delimitado pelos quatro 
momentos de uma refeição − entradas, primeiro prato, segundo prato e sobremesa − são 
concebidas análises aos múltiplos pontos de contacto entre as esferas da arquitectura e 
da gastronomia, sempre em contante e gradual aproximação à arte da pastelaria, aquela 
que se considera constituir a participante gastronómica mais intimamente relacionada − e 
relacionável − com a arquitectura.
Assim, desenvolve-se uma investigação em torno do domínio gastronómico na sua 
relação com a produção espacial, indagando-se sobre o papel do paladar na produção 
arquitectónica. Estudam-se, numa primeira abordagem, os espaços de confecção 
e consumo alimentar ao longo da história, enverando-se de seguida por discussões 
de cariz mais fortemente teórico e filosófico em torno da problemática do “gosto” e 
do papel e valor hierárquico dos sentidos. Neste contexto são convocadas múltiplas 
construções mentais, procurando-se identificar e formalizar um conjunto de preâmbulos 
limitados − triângulo arqui-gastronómico −, capaz de se constituir orientador do processo 
de percepção do sabor arquitectónico e, consequentemente, chave a um aproximar à 
experienciação da degustação espacial. 
A concretização final desta busca gradual, a sobremesa, culmina na materialização física 
de quatro projectos-síntese de pastelaria, reflexos de quatro diferentes degustações 
espaciais de obras arquitectónicas de renome, constituindo-se estes fruto cumulativo do 
percurso investigativo teórico e prova de que a arquitectura pode ser sentida com a boca 
e ter, de facto, sabor.

This theorical and practical exploration has its origins in that which constitutes to me a very 
old and beloved passion: pastry. Through a course delimited by the four stages of a proper 
meal − starters, first course, second course and dessert − analysis are conceived on the 
multiple points of contact between the realms of architecture and those of gastronomy, 
gradually and in constant approach to pastry, that which is believed to be the most intimately 
related – and relatable − gastronomic participant within architecture.
Therefore, it is developed an investigation concerning the gastronomical domain in its 
relationship to spatial production, questioning the role of taste on architectural production.  
At first, this investigation devotes itself to the study of cooking and dinning spaces throughout 
history, shifting afterwards into a rather more theoretical and philosophical discussion around 
the always sensitive core subject that the term “taste” implies, focusing as well on the role 
and hierarchic value of the senses. In this context, multiple mental elaborations are called 
in, more or less supported by diverse theoretical foundations, aiming at identifying a set 
of limited preambles − archi-gastronomical triangle −, capable of constituting guidance 
throughout the process of architectonical taste perception and, consequently, a key factor to 
the approach of a spatial tasting experience. 
The final climax of this gradual research takes the shape of the physical materialization of four 
pastry summary-projects, reflex of four different spatial tastings of renowned architectural 
constructions, constituting themselves as a cumulative result of the ongoing theoretical 
course of investigation and vivid proof that architecture can be tasted and has, indeed, 
flavour.

Menção Honrosa | Honorable Mention - Ana Pinto - anasomapi@sapo.pt 
com orientação de | mentored by Marta Rocha Moreira - mrocha@arq.up.pt
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Cozinha da Casa dos Vettii, em Pompeia
Kitchen of the House of the Vetti, Pompeii
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As ruínas do Convento da Madre de Deus de Monchique, localizadas no centro histórico do 
Porto, formaram parte central de uma investigação académica na qual se defende a intervenção 
culta em edifícios históricos. As ruínas do conjunto servem de ponto de partida para a 
identificação do valor histórico e patrimonial do edifício, que junto com a interpretação de tês 
casos de estudo de reabilitação de mosteiros a pousadas em Portugal, procura a formulação de 
um projeto-resgate da memória do antigo convento, segundo a interpretação criativa dos seus 
valores, provocando-se a sua transformação numa lógica de (re)valorização contemporânea.
Neste sentido, o programa tira partido da antiga utilização conventual e da sua 
compartimentação. À Ala Sul é atribuída uma pousada/residência que aproveita os antigos 
dormitórios a quartos, (recuperando a métrica das antigas celas); o refeitório conventual a 
restaurante; e as oficinas em espaços de serviço. Na Ala Norte distribuem-se habitações 
familiares, que permitem a utilização do conjunto como edifício de habitação coletiva. O nome 
atribuído ao projeto, “dormitórios de Monchique”, alude à sua função principal e permite um 
tema genérico, que é capaz de comportar as suas várias utilizações.
A transformação e metamorfose do convento de Monchique pretende operar de uma forma 
esteticamente mínima, colmatando os pontos sensíveis que se encontram em necessidade de 
recuperação. Os novos detalhes são realizados em aço corten, pela sua textura envelhecida e 
estética contemporânea, contraposto à expressão da pedra talhada e da madeira, de forma a 
declarar o novo. 
Naturalmente, com o avançar dos anos, a vegetação encarregar-se-á de cobrir as paredes 
exteriores, a chuva cairá sobre a telha, escorrendo os seus sedimentos nas fachadas, e, a 
ferrugem do aço deixará a sua marca nas pedras do convento. A força da Natureza, sempre se 
encarregará de atenuar e apagar qualquer vestígio de forte contraste entre o novo e o antigo. 
Também esta intervenção fará parte do passado do edifício histórico, e, por fim, a aura do tempo 
e da pátina, tratará de atenuar as teorias da distinção.

The ruins of the Madre de Deus de Monchique Convent located in the historical center of 
Oporto acts as a central matter on an academic investigation where we question the conscious 
intervention on historic buildings. The old monastery ruins begin as a starting point for the 
awareness of its heritage and historical value, as the interpretation of three case studies 
concerning the reconversion of old monasteries into lodges in Portugal, gives purpose for a quest 
on how architectural design can retrieve the memory of the old convent, acknowledging the 
creative interpretation of its values and functions, onto its contemporary requalification and reuse.
By this means, the new use of the building takes advantage of the old monastery compartments 
and its functions. In the south wing, the uppers levels are designed as a hostel/residence 
recovering the old cells and dormitories partitions, as the lower levels use the old refectory as a 
restaurant, and the old workshops serve as new staff and technical spaces. On the north wing is 
designed new dwellings which allow the building to be used as a collective housing complex. The 
name given to the project: “Dormitories of Monchique” refers to its main function and its general 
theme which comprise its various usages.
The transformation and metamorphosis of Monchique’s Convent intents to operate in an 
aesthetically minimal way, filling the sensitive points in need of recovery. The new details are 
designed in corten steel, due to its aged texture and contemporary aesthetic, as opposed to the 
expression of the old stone and wood cut, in order to state the new parts. 
Naturally, over the years, the vegetation will cover the exterior walls, as the rain will fall over the 
tiles, sliding its sediments over the facades, and the rust from the steel will leave its stains over 
the convent wall’s. This intervention will also belong to the past of this historical building, and at 
last, the aura of time and patina will blunt the theories of distinction between the old and new. 

5.2 5Menção Honrosa | Honorable Mention - João Ferreira - joaosferreira9@gmail.com
com orientação de | mentored by Pedro Alarcão e Silva - p.alarcao@pedroalarcao.com
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Caldas do Moledo, conhecida como Pórtico de entrada do coração do 
Douro graças à sua posição estratégica na margem direita do Rio, sempre 
foi de grande importância no âmbito do intercâmbio cultural desta região. 
Apesar do marcado predomínio da monocultura da vinha, o caso de estudo 
apresenta pluralidades e diversidades ao longo da sua extensão, constituindo 
um conjunto urbano em muito devedor da acção de uma das personalidades 
mais marcantes do Douro, a ‘Ferreirinha’. O recurso a perspectivas diversas 
–temporal, espacial e disciplinarmente oblíquas e ecléticas–, afastando-
se de enquadramentos mais estanques, abrirá caminhos de acção mais 
conscientes e ajustados face à complexidade de relações, antigas e novas, 
mais perenes ou assumidamente não-permanentes, que constroem o 
território em ‘contemporaneidades sobre-postas’. Neste sentido, e aliado ao 
desenvolvimento de um método inter-escalar e multi-direccional, a proposta 
surge dividida em vários momentos que vão desde a territorial-regional à 
local-urbana. A construção de uma estratégia de revalorização procura 
compreender e articular as possibilidades de recuperação de um lugar pleno 
de carácter, história e valores patrimoniais que, ainda que comprometido 
pelo abandono e pela acção do tempo, detém potencialidades enquadráveis 
nas dinâmicas contemporâneas, tanto local como regionalmente. 
Será apresentada uma visão, que não se revê nas relações e imagens 
superficiais do Douro turístico, procurando, antes, valorizar distintas 
qualidades e atmosferas, o Genius Loci. Torna-se essencial compreender 
para criteriosamente preservar e transformar o património material e 
imaterial da Região do Douro, aqui focado em Caldas do Moledo, tanto 
quanto é imperativo reconstruir um discurso que una tradição e progresso, 
verdadeiramente representante de uma Paisagem Cultural Evolutiva e Viva.

Caldas do Moledo, known as the entrance gate to the heart of the Douro 
thanks to its strategic position on the right bank of the river, has always 
been of great importance in the economic, cultural and social exchange of 
this region. In spite of the marked predominance of the monoculture of the 
vineyard, Caldas do Moledo presents pluralities and diversities along its 
extent, constituting an urban set greatly due to the action of one of the most 
outstanding per¬sonalities of the Douro, ‘Ferreirinha’. The use of diverse 
perspective –temporal, space and disciplinarily oblique and eclectic–, moving 
away from more constricted frameworks, will open up more conscious and 
adjusted paths of action against the complexity of old and new relations, more 
perennial or admittedly non-permanent, who create the territory in ‘over-
placed contemporaries’. In this sense, and allied with the development of an 
inter-scale and multi-directional method, the proposal is divided into several 
moments ranging from territorial-regional to local-urban.
The construction of a revalorization strategy seeks to understand and 
articulate the possibilities of recovering a place full of character, history and 
heritage values that, although compromised by the abandonment and the 
passage of time, holds potentialities within the contemporary dynamics, both 
locally as regionally. It will be presented a vision which does not identify with 
the relations and superficial images of the Douro’s tourism, seeking, instead, 
to value different qualities and atmospheres, the Genius Loci. It is essential to 
understand to carefully preserve and transform the material and imma-terial 
heritage of the Douro Region, focused here in Caldas do Moledo, as much as 
it is imperative to reconstruct a discourse that joins tradition and progress, 
truly representative of a ‘Cultural, Evolving and Living Landscape ‘.

INSTRUMENTO, PROCESSO, ESTRATÉGIA
TOOL, PROCESS, STRATEGY5.3 5Menção Honrosa | Honorable Mention - Ana Dias - anafilipamoreiradias@gmail.com Carla
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7.1

Quarteirão das Artes

Universidade Lusófona do Porto
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA

University Lusófona do Porto
ARCHITECTURE DEPARTMENT

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

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

Diretor do Curso de Arquitectura
Diretor of the School of Architecture
Pedro Ramalho
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O Quarteirão das Camélias, que é atualmente ocupado por uma central de camionagem, um 
pavilhão desportivo e por um parque de estacionamento, encontra-se num estado bastante 
degradado. É então no âmbito de requalificação e revitalização deste espaço, que já foi outrora 
muito importante na área da Batalha, na cidade do Porto, que surge o projeto do Quarteirão das 
Artes. Através da introdução de diferentes edifícios ligados às artes e cultura, tais como um Museu 
de Arte, uma Biblioteca, 10 Ateliers para artistas, uma Galeria de Arte e uma Cafetaria/ Restaurante, 
pretendeu-se criar um local que atrai-se as pessoas e um local onde estas possam descontrair e 
conviver, criando também para este efeito um grande espaço ajardinado onde se realizam feiras de 
arte ao ar livre. Para este fim, os edifícios e elementos vegetalistas foram distribuídos pelo espaço 
de forma a que as pessoas se foquem mais nestes e menos nas traseiras degradadas dos edifícios 
já existentes no local enquanto realizam o atravessamento do Quarteirão, desde a Rua Augusto 
Rosa até à Rua Duque de Loulé. Todos os edifícios apresentam uma ideia geral de organização 
interior, mas é o Museu de Arte, sendo também o edifício com maior importância neste projeto, 
que se desenvolveu mais, incidindo em todos os aspetos de maior relevância para este, desde a 
organização geral dos espaços e volumetria até aspetos mais específicos e técnicos, tais como 
as infraestruturas e estruturas do edifício. Os diversos espaços interiores do Museu de Arte foram 
desenvolvidos também através dos renders, os quais permitiram tomar as melhores decisões na 
definição dos diferentes espaços. É feita desta forma uma revitalização de um Quarteirão que 
atualmente não tem uma identidade, através da implantação de edifícios ligados à cultura e arte, que 
para além de proporcionarem oportunidades de aprendizagem também promovem o contato entre 
os artistas e os visitantes.

The location known as Quarteirão das Camélias, which is currently occupied by a bus station, a 
sports pavilion and a car park, is in a very degraded state. It is then in the context of requalification 
and revitalization of this space, which was once very important in the area of Batalha, in the city 
of Porto, which emerges the project of the Quarteirão das Artes. Through the insertion of different 
buildings linked to the arts and culture, such as an art museum, a library, 10 workshops for artists, 
an art gallery and a cafeteria/restaurant, it was intended to create a place that attracts people and a 
place where they can relax and socialize, also creating for this purpose a large open garden space 
in which will be held outdoor art fairs. To achieve this, the buildings and vegetative elements were 
distributed in the space in a way so that people would focus more on these and less in the degraded 
back of the buildings already existing on site while they cross the block, going from the street 
Augusto Rosa to the street Duque de Loulé. All buildings have a general idea of interior organization, 
but it is the art museum, which is the main focus and also the most important building of this project, 
that is more developed, focusing on all aspects of greater relevance to this, starting from the general 
organization of spaces and the volumetric form to more specific and technical aspects, such as the 
infrastructures and structures of the building. The various interior spaces of the art museum were 
also developed through the renders, which allowed to make the best decisions in the definition of the 
different spaces.
With this project it is made a revitalization of a block that currently does not have an identity, 
through the implantation of buildings linked to culture and art, which in addition to providing learning 
opportunities also promote contact between the artists and the visitors.

Finalista | Nominee - Daniel Pinho - dani_pinhito@hotmail.com 
com orientação de | mentored by Nuno Moura - nunogracamoura@yahoo.com
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Render de uma sala de exposição
Render of an exhibition room
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Render - Structure

Render - Infraestrutura 
Render - Infrastructure

Corte longitudinal de uma sala de exposição
Longitudinal section of a showroom

Corte transversal de uma sala de exposição
Transversal section of an exhibition room
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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
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A ROTA DO OURO NEGRO - UM TROÇO DE GUERRA FRIA 

THE BLACK GOLD ROUTE - A TRAIL OF COLD WAR

Esquiço da rota do ouro negro: um troço de guerra fria
Sketches of the black gold route: a stretch of cold war
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The mountains hide places, distinguish landscapes and create environments. Environments that do 
not repeat but transform themselves giving place to plateaus, rocky escarps and cliffs, areas of dense 
forests, rural fields and terraces. In Arouca, Aveiro, it outstands a scenery capable of telling stories that 
once reflected arduous times of hostility and war. Today, what remains are ruins. Ruins that stablish a 
symbiosis between the man and the nature in a constant association between the mining structures and 
the rural scenery, making it a fragile and singular territory that demands preservation. The architecture 
emerges as an integrative element of the landscape capable of reviving places and equally ensuring them a 
future. Consequently, a project named “A trail of cold war” (“Um troço de guerra fria”), that addressed the 
appreciation of the mining industrial patrimony of Regoufe and Rio de Frades complexes, was conceived. 
The developed theme represents an integral part of “The black gold route” (“A rota do ouro negro”), which is 
the aggregation composed by three independent final year architecture projects outlined in distinct Arouca’s 
locations that complement and relate themselves through a pedestrian route. The construction of a program 
inserted in the complexes is characterized by a surgical, punctual and strategic intervention based on the 
understanding of the industrial structures and their functioning. Therefore, “A trail of cold war” represents 
a permanent museological and archeological space that promotes the study of the mining complexes 
of Regoufe and Rio de Frades in the field of Archeology, Geology and History. The project proposed the 
introduction of an interpretative route with complementing elements in the mining complex of Rio de 
Frades, and an investigative center and temporary habitations for the investigators in Regoufe. Both mining 
complexes fuse themselves in a drawn route which incorporates old trails used by the miners, promoting a 
better comprehension of the territory and landscape transformation.

As montanhas escondem lugares, distinguem paisagens e criam ambientes. Ambientes que não se repetem, 
mas que se transformam dando lugar a planaltos, escarpas rochosas, áreas densas de floresta, campos 
e socalcos agrícolas. Em Arouca, Aveiro, sobressai uma paisagem capaz de contar histórias que outrora 
refletiam tempos árduos e de guerra. Hoje, o que resta são ruínas. Ruínas que estabelecem uma simbiose 
entre o homem e a natureza, numa constante ligação entre as estruturas mineiras e a paisagem rural, 
tornando-o num território frágil e singular que demanda preservação. A arquitetura surge como um elemento 
integrante da paisagem capaz de reavivar lugares, garantindo-lhes igualmente um futuro. Foi desta forma 
elaborado o projeto, Um troço de guerra fria, que visa a valorização do património industrial mineiro nos 
complexos de Regoufe e Rio de Frades. O tema desenvolvido faz parte da rota do ouro de negro, que é 
constituída por três projetos de quinto ano, independentes, localizados em pontos distintos no território 
arouquense, relacionando-se através de um percurso pedonal. A construção de um programa inserido nos 
complexos caracteriza-se por uma intervenção cirúrgica, pontual e estratégica baseada no entendimento das 
estruturas industriais e do seu funcionamento. Assim, desenvolveu-se Um troço de guerra fria, um espaço 
museológico e arqueológico permanente que tem como objetivo promover o estudo dos complexos mineiros 
de Regoufe e de Rio de Frades no campo da Arqueologia, Geologia e da História. Propôs-se introduzir no 
complexo mineiro de Rio de Frades um percurso interpretativo, bem como elementos que complementam 
a visita, e no complexo mineiro de Regoufe um centro de investigação e habitações temporárias para 
investigadores. Os dois complexos mineiros fundem-se através do desenho de um percurso que incorpora 
troços antigos, usados pelos mineiros, promovendo uma melhor compreensão da transformação do território 
e da paisagem.

Menção Honrosa | Honorable Mention - Ana Pinho - aritacpinho@gmail.com 
com orientação de | mentored by Fátima Fernandes - Fatima.Fernandes@esap.pt

A ROTA DO OURO NEGRO
THE BLACK GOLD ROUTE8.1 8

Centro de interpretação mineira” em ingles 
Mining investigative center
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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

 

Afonso Cabral - Menção Honrosa | Honorable Mention
João Paulo Providência - Orientador | Tutor
 
ARQUITETURA E MEMÓRIA - PROPOSTA DE REABILITAÇÃO DAS MOAGENS 
DE MÉRTOLA

ARCHITECTURE AND MEMORY - PROPOSAL FOR THE REHABILITATION OF 
A GRINDING FACTORY10

10.1

Fotomontagem: Vista geral da proposta em cenário de cheias
Photomontage: Overview of the proposal in a flooding scenario
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Nos anos 30 o Estado Novo empreende uma política de autonomia alimentar. A produção de trigo, organizada 
como campanha de plantação em “terrenos improdutivos”, alterou profundamente a paisagem alentejana. 
O território de Mértola, como o de outras áreas da região do Alentejo, foi inserido no programa, tendo sido 
construídos celeiros de armazenamento de cereal e uma fábrica de moagem. Estas construções, localizadas 
na margem esquerda do rio Guadiana, permanecem hoje sem qualquer função e o seu valor, enquanto marco 
físico incontornável da paisagem de Mértola, torna urgente o seu reaproveitamento. Segundo esta premissa 
o presente trabalho centra-se numa intervenção arquitetónica para as margens do rio e, especificamente, 
na reabilitação do conjunto industrial das moagens. O programa define-se como a nova sede para o Campo 
Arqueológico de Mértola, tendo em conta as dificuldades do edifício atual em suportar todo o programa 
necessário para desenvolver os seus objetivos de investigação, conservação e restauro do património 
arqueológico da vila. Propõe-se então, a sua transposição para o interior das estruturas abandonadas das 
moagens, explorando o potencial cultural, científico e urbano que a sua atribuição ao C.A.M. poderá permitir. 
O peso histórico da imponente estrutura física desafia as possibilidades de uso contemporâneo; as diferentes 
áreas e volumes adquirem vocações e potencialidades específicas, desde uma grande área de exposição e 
arquivo visitável a uma residência de investigadores, passando por programas urbanos de biblioteca, auditório 
e cafetaria. Culminando no detalhe e na pormenorização da proposta, esta investigação foi levada desde 
a intervenção no território até ao rigoroso detalhe construtivo. A sua globalidade cumpre os propósitos do 
enunciado e remete-a para este plano abrangente - mas não menos incisivo - no qual não conseguimos 
dissociar nenhuma escala de outra, mais aproximada ou territorial.

In the 1930s the Second Republic, the corporatist authoritarian regime installed in Portugal, undertook 
a policy of alimentary autonomy. The production of wheat, organized as a plantation campaign in 
unproductive lands, deeply altered the landscape in Alentejo. The district of Mértola, like many other 
districts, was included in the programme and so grain storage barns and a grinding factory were built. 
Those buildings, located on the left bank of the River Guadiana, stand there today with no function 
whatsoever and their value, as an inescapable physical landmark of the landscape of Mértola, makes it 
urgent to reuse them. According to this premise the aim of the present work is to design an architectural 
intervention for the banks of the river Guadiana and more specifically for the rehabilitation of the existent 
Industrial complex. The program is defined as the new headquarters for the Archaeological Field of 
Mértola, taking into account the difficulties in supporting all the program necessary to develop its 
objectives of research, conservation and restoration of the archaeological heritage of the village. The 
project explores the cultural, scientific, urban and citizenship potential that its attribution to the Mértola 
Archaeological Field camp may allow. The different areas and volumes acquire specific vocations and 
potentialities ranging from a large exhibition area and a visitable archive, to a research residence, to 
the urban library, auditorium and cafeteria programs. Culminating in the detail of the proposal, the 
investigation follows a path from territorial intervention to rigorous detailing of constructive element. As a 
whole the project fulfills its guidelines while referring it to a comprehensive, but not less incisive, plan in 
which we cannot dissociate any scale from the other, be it local or territorial.

Menção Honrosa | Honorable Mention - Afonso Cabral - afonso.darq.cabral@gmail.com
com orientação de | mentored by João Paulo Providência - al935101458@gmail.com

ARQUITETURA E MEMÓRIA
ARCHITECTURE AND MEMORY10.1 10

Planta da proposta urbana 
Plan of the urban proposal 

Vista exterior da fábrica de moagem, 1939 
Exterior view of the milling plant, 1939
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Universidade da Beira Interior 
DEP. DE ENGENHARIA CIVIL E ARQUITECTURA  

University of Beira Interior 
DEPT. OF ARCHITECTURE AND CIVIL ENGINEER

Apresenta-se o carácter específico da formação ministrada no MIA.ubi, através do cruzamento dos 
vários programas disciplinares, tendo em vista o estipulado no artigo 46 da diretiva europeia 2005/36/
CE, procurando dar resposta às exigências específicas do seu contexto regional, reflectir os rumos 
actuais do pensamento e da teoria da arquitectura e oferecer uma formação prática eficaz nas áreas da 
arquitectura, da reabilitação, da tecnologia da construção e do conforto ambiental, privilegiando: Um atelier 
permanente de desenho e aprendizagem; a arquitectura como construção; a valorização e o respeito pela 
complexidade do contexto das intervenções; a humanização do espaço e a valorização do património 
natural; o serviço à sociedade e ligação à comunidade; a centralidade do projecto; a participação em 
concursos nacionais e internacionais, a publicação da revista “Branca”

The specific nature of the training provided in the UBI Architecture Master Course, through the 
intersection of various disciplinary programs in view of Article 46 of the 2005/36/EC European Directive, 
is presented in order to answer the specific requirements of regional context, reflect the current direction 
of architecture theory questions and guarantee effective practical training in the areas of architecture, 
rehabilitation, construction technology and environmental comfort, giving priority to: A permanent drawing 
and learning studio; architecture as construction;espect for the complexity of the context of all kind of 
interventions; the humanization of space and the enhancement of the natural heritage; service to society 
and community connection; the centrality of the project classes; participation in national and international 
competitions; the publication of “Branca” magazine

A Comissão de Curso 
The Course Committee

11
Rui Ferreira - Menção Honrosa | Honorable Mention
Jorge Marum - Orientador | Tutor
 
ANAMNESE

ANAMNESIS

Olivier Marques - Finalista | Nominee 
Miguel Santiago Fernandes - Orientador | Tutor
 
DO LUGAR AO ESPAÇO - METAMORFOSE DAS TERMAS STO ANTÓNIO, 
CELORICO DA BEIRA

11.1

11.2
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Inquietos pela relação entre a natureza e arquitetura, surge a motivação de refletir e 
compreender o diálogo mútuo que estes devem estabelecer, reconhecendo a responsabilidade 
e sensibilidade necessárias na ação projetual sobre um lugar de contexto natural. Em paralelo, 
a relação afetiva e emocional com o parque natural da Serra da Estrela induziu a vontade de 
intervir neste cenário pelo reconhecimento do seu valor e pelo desejo de enaltecer e promover 
um património que consideramos meritório e relevante. Neste compromisso, este trabalho tem 
como objetivo a conceção de uma proposta para o Centro de Observação e Interpretação 
da Paisagem da Serra da Estrela. Um equipamento que se pretende vocacionado para a 
incrementação de conhecimento e divulgação do património ambiental da Serra da Estrela, cuja 
implantação, no seio do parque natural, permita em parceria com a componente educacional, 
interpretativa e cultural, a observação e contemplação da paisagem de forma instruída e direta.  
Num lugar em constante mutação, a leitura imersiva e a análise in situ fomentam uma forte 
relação com a paisagem e as suas especificidades. A experiência sensorial e concreta que se 
estabelece com o lugar, estimula a conexão, motivando uma interpretação atenta e minuciosa 
que admite a natureza como parte integrante e fundamental, onde a paisagem surge como 
ponto de partida e chegada da proposta, bem como da relação do Homem e da arquitetura 
com o lugar. O conceito anamnese, que na sua vertente filosófica alia memória e conhecimento, 
serve aqui de referência à vontade de “reanimar” e refletir acerca da consciência, muitas vezes 
“esquecida” mas fundamental, na sensível relação de uma intervenção arquitetónica com a 
paisagem. Em paralelo, anamnese, remete à preocupação que justifica e resume o esforço e a 
dedicação em “trazer de volta” o prestígio desta região, expondo as qualidades e virtudes que a 
“memória” foi perdendo.

Concerned about the relation between nature and architecture, come the motivation to 
understand the mutual dialogue that they must establish, recognizing the responsibility and 
sensitivity necessary in the project action on a place of natural context. In parallel, the affective 
and emotional relation with the natural park of Serra da Estrela induced the desire to intervene 
in this scenario for the recognition of its value and the desire to enhance and promote a 
heritage that we consider praiseworthy and relevant. In this commitment, the present work 
aims at the conception of a proposal for a Center of Observation and Interpretation of the 
Serra da Estrela Landscape. An equipment intended to increase knowledge and dissemination 
of the environmental heritage of Serra da Estrela, whose implantation, within the natural park, 
combined with the educational, interpretative and cultural component, allows the observation 
and contemplation of the landscape in a direct and instructed way. In an ever-changing place, 
an immersive reading and in situ analysis fosters a strong relation with the landscape and its 
specificities. The sensorial and emotional experience established with the place stimulates an 
intense connection, motivating an attentive and meticulous interpretation that acknowledges 
the landscape as an integral and fundamental part of the project, where nature appears as 
protagonist of the proposal’s guidelines, as well as strengthens the relation between Man and 
Architecture with the place. The concept anamnesis, which in its philosophical aspect combines 
memory and knowledge, shows up as a reference to the concern that justifies and resume 
the effort and dedication to “bring back” the value of this region, exposing the qualities that 
the “memory” has lost. At the same time, the concept of anamnesis, combines the desire to 
“reanimate” and reflect about the awareness, often “forgotten” but fundamental, in the sensitive 
relation between an architectural intervention and the landscape.

Menção Honrosa | Honorable Mention - Rui Ferreira - rui-ferreira-94@hotmail.com
com orientação de | mentored by Jorge Marum - jmarum@gmail.com

ANAMNESE
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O volume irrompe à superfície, assume-se na sua extremidade e dissipa-se no horizonte onde se encontra com o solo, 
revelando-se novamente no extremo oposto.
The volume emerges, stands out in its extremity and fades into the horizon. where it meets the ground, revealing itself 
again in the opposite end.

A comunicação entre a paisagem e o sujeito que a permeia resulta de uma simbiose que estimula a exploração do lugar por 
meio dos sentidos e pela experiência deambulatória, privilegiando a presença do corpo e do movimento.
Communication between the landscape and the entity that permeates it results from a symbiosis that stimulates the exploration 
of the site by means of the senses and the wandering experience, privileging the presence of the body and the motion.
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Do lugar ao espaço pretende ser uma reflexão conceptual no processo de desenho para um 
exercício de projeto nas antigas termas Stº António, situadas em Celorico da Beira. O espaço 
é hoje a memória e a cultura do lugar envolvido por uma paisagem natural e as ruínas de um 
passado termal.  
Considera-se a reutilização da ruína como uma possibilidade positiva e fundamental para a 
reorganização do lugar, passando assim a ser construído como um conjunto de questões 
que incentivam novas leituras e apropriações de uma proposta que induza a uma estrutura 
mais flexível. Este processo manifestou-se sobretudo através da adição de matéria que faz a 
continuidade entre objeto construído, a ruína e o próprio ambiente. 

A proposta pretende colocar em evidência a identidade do lugar, e assim, perceber a 
importância do espaço no projeto. Neste sentido, procurou-se estabelecer com a memória um 
diálogo equilibrado, quer na forma, quer no tempo, em função de um novo hotel-termal. 
Evidenciam-se três momentos distintos: conservação, demolição e construção - no sentido 
de se recriarem ou acrescentarem novos espaços. Pretende-se uma relação que responda 
à necessidade de criar uma nova dinâmica de tensão entre o existente e o envolvente que, 
através de um processo impulsionado pelo conhecimento e entendimento dos valores do lugar 
e da sua envolvente, conceda significado à proposta.
A proximidade com a preexistência e continuidade com as ruínas em granito emprestam ao 
novo volume uma unidade com o seu entorno e um caráter mineral muito forte. De facto, é 
neste equilíbrio entre paisagem e desenho, que a condição do lugar e o programa adquirem a 
“metamorfose” – conceito que procura encontrar uma unidade como mudança comum entre o 
equilíbrio do valor cultural da ruína “o lugar” e a evolução do novo conjunto “o espaço”. 

From the place to the space it is intended to be a conceptual reflection in the design process 
for a project exercise in the antique St. António thermal baths, located in Celorico da Beira. The 
space is, today, the memory and the culture of the place, surrounded by a natural landscape 
and ruins of thermal past. 
The raise of ruin is considered as a positive possibility and fundamental for the reorganization of 
place, thus being built as a set of issues that encourage new readings and appropriations of a 
proposal that induces a more flexible structure. This process manifested itself mainly through the 
addition of matter that makes continuity between the constructed object, the ruins and the own 
environment. 

The proposal aims to highlight the identity of the place, and thus, realize the importance of the 
space in the project. In this sense, i seek to establish, with the memory, a balanced dialogue, 
either in form or in time, in function of a new thermal hotel. 
There are three distinct moments: conservation, demolition and construction – in the intention 
of recreating or adding new spaces. It is intended a relationship that responds to the need 
to create a new dynamic of tension between the existing and the surrounding, that through a 
process driven by knowledge and under landing of the values of the place and its surroundings, 
which gives meaning to the proposal. 
The proximity with the preexistence and continuity with the granite ruins lends to the new volume 
a unit with its surroundings, and a very strong mineral character. In fact, it is this balance, 
between landscape and design, that the condition of the place and the program acquire the 
“metamorphosis” – a concept that seeks to find a unity as a common change between the 
balance of the ruin cultural value (the place) and the evolution of the new project (the space). 

Menção Honrosa | Honorable Mention - Olivier Marques - omer.marques@gmail.com
com orientação de | mentored by Miguel Santiago Fernandes - migueljsantiago@gmail.com
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Universidade de Lisboa
FACULDADE DE ARQUITECTURA

University of Lisbon 
FACULTY OF ARCHITECTURE12

Andriy Shulyachuk - Vencedor | Winner
João Sousa Morais, Francisco Oliveira - Orientador | Tutor

A RUA COMO ELEMENTO (RE)ESTRUTURANTE NA CIDADE - EQUIPAMENTO           
ESCOLAR COMO GERADOR DO ESPAÇO PÚBLICO EM SANTO ANTÓNIO DO PRÍNCIPE

THE STREET AS (RE)STRUCTURING ELEMENT IN THE CITY - SCHOOL BUILDING AS 
GENERATOR OF PUBLIC SPACE IN SANTO ANTÓNIO OF PRÍNCIPE

Inês Paiva - Finalista | Nominee
Margarida Louro - Orientador | Tutor
 
HOUSES FOR A SMALL PLANET: GOING UP - CONNECTING FORMAL AND INFORMAL 
TOKYO THROUGH HIGH- RISE ALTERNATIVE DWELLING TYPOLOGIES

Inês Montez - Finalista | Nominee
João Leite, Maria Manuela Afonso da Fonte - Orientador | Tutor
 
CONEXÕES - O CASO DE HAMAMATSUCHO - O PAPEL DO EDIFICADO COMO           
ELEMENTO AGREGADOR DOS VÁRIOS NÍVEIS DA CIDADE DE TÓQUIO

CONNECTIONS - THE CASE OF HAMAMATSUCHO - THE ROLE OF THE BUILT            
AS AN AGGREGATING ELEMENT BETWEEN THE LEVELS OF TOKYO 

...

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.

Professor Jubilado da Faculdade de Arquitetura
Michel Toussaint Alves Pereira

12.1

12.2

12.3
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Universidade de Lisboa
FACULDADE DE ARQUITECTURA

University of Lisbon 
FACULTY OF ARCHITECTURE12

André Oliveira - Finalista | Nominee
Bárbara Massapina Vaz - Orientador | Tutor
 
MEMÓRIAS DE UMA INDÚSTRIA CORTICEIRA - CENTRO INTERPRETATIVO 
DA CORTIÇA PARA O CARAMUJO, ALMADA NASCENTE

REMINISCENCES OF A CORK INDUSTRY - CORK INTERPRETATIVE CENTRE 
FOR CARAMUJO, EASTERN ALMADA

...cont.

12.4

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.

Professor Jubilado da Faculdade de Arquitetura
Michel Toussaint Alves Pereira



52 53

1 - Santo António, a cidade mais pequena do mundo com 1300 habitantes, assenta num território de um 
mosaico urbano onde o formal colonial e o informal se confrontam. Os problemas do território resultam da 
prioridade dos poucos recursos infraestruturais e de superestruturas preexistentes, que acentuam a falta da 
qualidade urbana e contribuem para progressiva desertificação.
2 - O programa do (re)desenho urbano é prospetivo e incide numa nova capacidade atrativa urbana, 
traduzida num equipamento multifuncional, uma escola técnico-profissional que protagoniza uma nova 
centralidade. O seu desenho resultou da eleição de “elementos primários” e a proposição de um sistema 
portante de espaços públicos, relacionando a cidade formal com a informal.
3 - O programa do equipamento reflete uma organização espacial focada no modo de vida dos locais. 
A sua estruturação realiza-se através de uma Rua sedimentada de várias atividades, que ultrapassam o 
ensino e se relacionam com o quotidiano.
4/5 - A materialidade centra-se nos recursos preexistentes na ilha do Príncipe, recorrendo a materiais locais 
e técnicas construtivas exequíveis pela mão de obra pouco qualificada. Os materiais usados resultam da 
investigação projetual, nomeadamente o vime, pó de pedra e terra, a que se adicionou 5% de cimento/cal, 
melhorando o nível de resistência dos blocos, cuja viabilidade do sistema construtivo em BTC foi testada 
nos laboratórios de Montemor-O-Novo. A materialidade consubstancia uma linguagem eventualmente 
associada às obras de Solano Benitez, adquirindo progressivamente autonomia em função da simulação e 
do quadro ambiental local; proximidade do equador e a pluviosidade, cujo valor médio mensal chega aos 
350mm (350 litros por m2).
6 - A habitação baseou-se nos costumes locais, nomeadamente dormitórios em vez de quartos, confeção 
de alimentos ao ar livre e parcos recursos de água. As tipologias apresentadas resultam dessa base 
interpretativa denominada: a casa.

Vencedor | Winner - Andriy Shulyachuk - andriybokhonskyy@gmail.com
com orientação de | mentored by João Morais - jsm@vao.pt, Francisco Oliveira - fcoliveira@fa.ulisboa.pt
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Santo António of Príncipe

Continuity provided by the primary element Urban path through school

School space displacementRoof plasticity

School building as a public space generator
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Santo António redesenhado
Santo António redesigned

Ambiente - Espaço escolar
Environment - School space

Materialdade da sala de aula
Materiality of the classroom

1 - Santo António, the smallest city in the world with 1300 habitants is placed on a territory of urban mosaic 
where the formal colonial and the informal confront each other. The problems of the territory are the result of 
the priority given to the limited infraestructural resources and preexistent susperstructures that atenuate the 
lack of urban quality and contribute to progressive desertification. 
2 - The program of the urban (re)design is prospective and incides on a new urban atractive capacity 
translated in a multifunctional building, a technical and vocational school that becomes a new centrality. Its 
design follows the election of “primary elements” and the proposal of a new system based on public spaces 
that relate the formal and informal city. 
3 - The building´s program reflects a spacial organization focused on the local´s lifestyle. It is sctructured
through a Street sedimented with various activities which go beyond teaching and relate to everyday life.
4/5 - The materiality focuses on the pre-existing resources in the Island of Príncipe, using local materials 
and construction techniques feasible even with low-skill labor. The materials used are the result of a project 
research, namely wicker, stone powder and earth, to which 5% of cement or lime is added to improve the 
resistance levels of the blocks. The viability of the compressed earth blocks (CEB) constructive system was 
tested in the laboratories of Montemor-O-Novo. The materiality consubstantiates a language eventually 
associated with the works of Solano Benitez and progressively acquired autonomy according to the simulation 
and the local environmental context, the proximity of the equator and rain, which averages a monthly value of 
350mm (350 liters per m2).
6 - The dwelling was based in local culture, namely dormitories instead of rooms, confection of food outdoors 
and low water resourcers. The typologies presented result of the interpretative basis called: the house.
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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.

Intending to provide innovative answers to cope with demographic saturation in megacities and 
defying the trend for homogenisation of place-making in megacities in an increasingly globalised 
world, this work finds its grounds in the resilient traits of Japanese identity, reinterpreting them in 
contemporaneity while building bridges between generations - focusing on the challenges faced by 
Tokyo in the 21st century. 
Located on the border of Nishi-Shinjuku (West Shinjuku), the proposal denominated by “Ju-Ni Quarter” 
stands right by the fringe of the 1960s post-war urban redevelopment plan, giving it the ability to 
revitalise and connect the formal and monofunctional high-rise office district with the low-rise sprawled 
residential fabric extending almost infinitely through the suburbs.
Determining to what extent can an overpopulated, work-driven and ageing society benefit from 
these multifunctional places that drive intergenerational relationships, a new path for one of the most 
segmented areas of the city is established, reigniting it and bringing housing back to the centre 
through high-rise alternative dwelling typologies, combined with spaces of encounter, work, culture 
and leisure.
Defying the conception of the conventional skyscraper, the key element of this project sees its vertical 
infrastructures pushed away from the centre of the building, granting the protagonism of its shallow 
core, which translates as a permeable and activating atrium for the whole urban proposal. Micro-units 
are combined with ample shared living spaces and angled walkways, assuring a sense of human scale 
and connection with the surroundings along its 200 metres. Topics such as modularity and flexible 
dwelling spaces address the heritage and the vernacular elements of Japanese architecture, as well as 
the legacy left by the metabolist movement in mid-20th century.
The answers found are acknowledged as architectural proposals for a system of demographic, 
social, economic and cultural challenges, working as clues to rethink the mode of dwelling in such an 
idiosyncratic metropolis.
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O avançado sistema de infraestruturas de transportes em Tóquio, e a forma como este se cruza 
com a cidade, origina estruturas com características únicas que geram lugares singulares e de 
experiências extraordinárias.
A estação surge como elemento de estudo pela complexidade infraestrutural que a caracteriza. 
Esta vai além da função de elemento de partida e chegada e define-se como elemento de criação 
de cidade e identidade dos bairros e distritos que formam Tóquio. 
Sendo a maior cidade do mundo, com mais de 200 estações ferroviárias, Tóquio torna-se o local 
perfeito para estudar este tema. A conexão entre os lugares e os espaços está em constante 
evolução, mas  a tentativa de criar conexão com as pessoas passa despercebida. 
Hamamatsucho é elegido como área de projeto pela sua localização na Yamanote Line, linha 
que define o coração de Tóquio e que liga todos os pontos de maior interesse, para além de 
ser a estação terminal do MonoRail, que liga ao aeroporto de Haneda,e de ainda se poder fazer 
a ligação à Baía de Tóquio de comboio ou de barco. O maior problema de Hamamatsucho é 
que estes meios, estas complexidades, não se encontram exploradas, tornando a presença de 
Hamamatsucho despercebida na Yamanote Line e, consequentemente, na cidade de Tóquio. 
Pretendeu-se responder a este problema de conexão com um projeto agregador a partir da 
estação, transformando-o num elemento complexo e de ligação aos diferentes níveis, aos 
diferentes meios de mobilidade e aos lugares que a circundam, numa tentativa de, ao mesmo 
tempo, dotar Hamamatsucho de uma identidade própria. 
A proposta  procura ter uma importância sobre as várias escalas de atuação na cidade, criando 
um impacto não só no lugar Hamamatsucho, mas também em Tóquio e na sua dinâmica 
metropolitana, com a preocupação de tornar Hamamatsucho em algo mais que um local de 
passagem.

The advanced infrastructural transportation system in Tokyo and the way it crosses over the entire 
city, creates structures with unique characteristics that create singular places of extraordinary 
experiences . 
The station emerges as a study element for its infrastructural complexity which characterizes it and 
it goes beyond the element of departure and arrival, defining itself as an element of creation of city 
and identity of neighbourhoods and districts of Tokyo.
As the worlds largest city with more than 200 railway stations, Tokyo becomes the perfect location 
to study this theme. The connection between its places and spaces is in constant evolution, 
however, the attempt at creating a connection between people goes unnoticed.  
Hamamatsucho is elected as the Project area for its location on the Yamanote Line, which defines 
the heart of Tokyo and connects to all the major points of interest - other than it being the final 
station of the MonoRail - that connect to the Haneda airport and also make the connection to the 
Tokyo Bay by train or by boat. The main problem Hamamatsucho faces is that these means, these 
complexities were not explored, therefore making Hamamatsuchos presence go unnoticed on the 
Yamanote Line and, consequentially, in the city of Tokyo..
It was intended to solve this connection problem with an aggregating Project from the station, 
making it a complex element of connections to the different levels, to the various means of mobility 
and to the places surrounding it in an attempt to, at the same time, give Hamamatsucho a self 
identity.
The proposal is meant to have an importance over the various acting scales in the city, creating 
an impact not only in Hamamatsucho but also in Tokyo and in its metropolitan dynamic with the 
concern of turning Hamamatsucho into something more than a way-point.  
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Tendo como temática central a análise das memórias da indústria corticeira, atividade económica 
que fez parte do passado da freguesia da Cova da Piedade e do Caramujo em Almada, pretendeu-se 
reavivar as memórias e o imaginário em torno desta indústria e do seu património, propondo-se para 
o local de intervenção uma estratégia urbana que incide sobre uma reestruturação viária e pedonal; 
a criação de estacionamento, espaço público, áreas verdes e hortas comunitárias; o aproveitamento 
da banda de armazéns existentes para um mercado e inserção de construção nova: equipamentos 
de saúde, habitação e de um centro interpretativo. O centro interpretativo pretende assim retratar a 
história da indústria corticeira no Caramujo, onde é abordado o processo de implantação do sobreiro, 
o fabrico e a potencialidade da cortiça. O programa oferece espaços que revelam aos visitantes o 
que é este produto, de onde provém, o processo de extração, fabrico e as vantagens em termos 
térmicos, acústicos e ecológicos. O processo teórico é demonstrado em salas de exposição e através 
de filmes interativos, sendo que o prático é desenvolvido em laboratórios de experimentação com 
apoio da tecnologia. Os objetivos deste centro passam por colocar em contato pessoas e grupos 
sociais de várias gerações, ministrar formação por via de oferta de espaços e atividades de formação, 
onde profissionais e trabalhadores na área da indústria corticeira transmitem os seus conhecimentos 
a trabalhadores e desempregados menos qualificados e jovens no início da sua atividade profissional, 
com o intuito de desenvolver emprego e também de explorar a potencialidade da cortiça; permitir que 
tanto estudantes, empreendedores e investigadores da área da indústria corticeira possam visitar e 
usufruir dos espaços deste equipamento (sendo que gerido pela Câmara Municipal de Almada), possam 
ser cedidos ou alugados por universidades, escolas e empresas escolares para a realização de eventos 
científicos, escolares e profissionais.

In the approach to the memories of the cork industry, an economic activity that was part of the past 
of the parish of Cova da Piedade and Caramujo in Almada, it was intended to revive the memories 
and the imaginary around this industry and its heritage, proposing to the place of intervention an 
urban strategy that focuses on a road and pedestrian restructuring; the creation of parking, public 
space, green areas and community gardens; the reconversion of the band of existing warehouses 
for a market and insertion of new construction: health equipment, housing and an interpretive center. 
The interpretive center intends to portray the history of cork industry in Caramujo, where the process 
of cork oak, cork manufacture and potentiality is approached. The program offers spaces that reveal 
to visitors what this product is, where it comes from, the process of extraction, manufacture and the 
advantages in terms of thermal, acoustic and ecological. The theoretical process is demonstrated 
in showrooms and through interactive films, and the practical one is developed in experimental 
laboratories with the support of technology. The objectives of this center are to connect people 
and social groups of several generations, to provide training through the provision of spaces and 
training activities, where professionals and workers in the cork industry show their knowledge to less 
qualified workers and unemployed young people at the beginning of their professional activity, with 
the intention of developing employment and also of exploring the potentiality of cork; allow students, 
entrepreneurs and researchers from the cork industry to visit and enjoy the spaces of this equipment 
(being managed by Almada City Hall), can be loaned or leased by universities, schools and school 
companies to hold scientific events, school and professional.
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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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13.1

O conceito de enquadramento configura a acção de enquadrar que significa integrar algo em determinado 
meio ou contexto. Trata-se de um posicionamento consciente do pensamento, que procura adequar, em 
harmonia, um tema ou objecto. É com base nesse conceito que o trabalho analisa e resulta de uma reflexão 
teórica sobre o processo adoptado para a concepção arquitectónica, que utiliza a fotografia analógica 
como uma ferramenta de auxílio à observação e à reflexão.
O projecto surge na exploração de relações entre os conceitos de Paisagem e Património Industrial no 
contexto da região de Évora, analisando o sistema ferroviário e os silos neste território. O domínio de 
observação da envolvente que os silos oferecem, pela sua implantação e altura, foi uma determinante 
inspiração para a definição de um programa e ideia conceptual. 
A proposta elabora-se no contexto de Pavia, no silo da estação ferroviária, tendo como base o conceito de 
enquadramento. Procurou-se, desde o inicio, a definição das janelas que olham para a envolvente utilizando 
a máquina fotográfica, como uma ‘extensão do olhar’, na possibilidade de identificar e valorizar a envolvente 
e o Património, preservando a sua memória e o seu valor. O objectivo foi entender de que modo o uso 
da fotografia analógica pode informar o processo arquitectónico no entendimento do lugar e na definição 
do limite do enquadramento proporcionado por uma janela. A partir dessa reflexão, surge o projecto que 
dá forma a um lugar destinado ao estudo da fotografia. Este apresenta-se como um complemento à 
recente ciclovia, como um ponto de paragem e de observação. É desta forma que o nome é herdado da 
associação e analogia da precedência do lugar, denominado por ‘Estação de Observação’.
É evidente uma forte relação entre a objectiva (o olho da fotografia) e a janela (o olho da arquitectura) no 
ponto de vista da proporção (medida) e do assunto (objecto de contemplação) da imagem. Ao longo do 
processo, a decisão de captar uma fotografia, é a decisão de desenhar uma janela. É um processo de 
comunicação com a envolvente e com o mundo.

The Cruz Quebrada Intermodal Station is located on the grounds of the former Lusalite factory structure. 
The decision that follows a reasoning supported in a broad reading of the territory, basing that Algés is 
part of the continuity of the urban structure of Lisbon and is referred as the western door of the city.
The pertinence of the proposal is based on two basic ideas: to cross the barrier that is the current 
Lisbon-Cascais train line and the liberation of the occupation of the “plaza” Dom Manuel I in Algés 
by the current bus station.
The cease of the train line on the Cais do Sodré - Cruz Quebrada section is the first step, for a link and 
subsequent appropriation, of the riverside land, successively “freed” by the Port of Lisbon Administration 
over the last years. It´s proposed a metro connection to Cruz Quebrada ensuring connection to 
the center of Lisbon.
Dealing with the area where the Intermodal Station of Cruz Quebrada is implanted meant to begin relations 
with the territory and its pre-existences - the promenade, the river Tagus, the beach, the rocky and rocks. 
Starting from this premise, a base propose to solve the accesses to the station and connections between 
the transport network of the station - Boat, Metro, Train and bus and point of “Kiss and ride”.
On this foundation, a structure houses the commercial functions and draws up a formal unit for proposal. 
This high structure aims not only to host the program but also to protect all interior space from the 
elements, drawing from these programmatic and territorial nuances.
The reference quota of the project is that of the promenade. It is at this level that one arrives from east 
and west to the station and boarding the train. Three meters below the promenade, on the level 
immediately below, there is the main lobby that works with connection markers between the maritime
pier, the bus terminal and the entrance to the metro. These two levels, through a series of platforms, 
stairs and porticos generate flows and distribute the communication channels.

A NOVA ESTAÇÃO INTERMODAL DA CRUZ QUEBRADA
THE CRUZ QUEBRADA INTERMODAL STATION 13
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FROM QUINTA DAS CONCHAS TO PARQUE DO VALE GRANDE -

14.1

Alta de Lisboa
Alta de Lisboa

Universidade de Lisboa 
INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

University of Lisbon 
HIGHER INSTITUTE OF AGRONOMY

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

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

Diretor / Representante do Conselho Científico
Diretor / Representative of the Scientific Board 
Luís Paulo A. Faria Ribeiro
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Os espaços verdes urbanos desempenham diversos serviços de ecossistema, fundamentais para a saúde e 
bem-estar dos seus habitantes. Para maximizar o sucesso de espaços verdes no futuro foram usados como 
casos de estudo dois parques urbanos. Por terem realidades tão distintas, os parques escolhidos foram a 
Quinta das Conchas e dos Lilases (séculos XVI e XIX), com uma área de 29,2 ha, e o Parque do Vale Grande 
(2006), com 24 ha, situados na área abrangida pelo Plano de Urbanização do Alto do Lumiar, na zona Norte 
de Lisboa. Através deste estudo pretendeu-se analisar os usos e vivências destes dois parques em termos de 
frequência de utilização e atividades praticadas.
Para a obtenção de dados foram utilizados métodos de investigação quantitativos e qualitativos, 
nomeadamente mapas comportamentais, observação participante e questionários. Os mapas 
comportamentais foram elaborados com dados recolhidos através de observação participante em diferentes 
períodos do dia, da semana e do ano, de modo a recolher informação mais diversificada e abrangente. Os 
questionários, foram realizados com o propósito de obter dados relativos aos hábitos e atividades preferidas 
dos visitantes. 
Tendo em mente que os dois parques em estudo apresentam realidades muito distintas, este estudo teve 
como objetivos compreender os motivos dessa disparidade e conectar, dinamizar e requalificar os espaços 
verdes da Alta de Lisboa. Deste modo, foi elaborada uma proposta com o intuito de melhorar a qualidade 
desses dois espaços verdes, sobretudo do Parque do Vale Grande, transformando-os em espaços mais 
dinâmicos e aprazíveis, que promovam a inclusão social. É ainda fundamental dar continuidade à mancha 
verde em meio urbano, e estabelecer uma ligação entre os espaços verdes da Alta de Lisboa e os existentes 
nas áreas adjacentes, que se encontram bastante fragmentados. No caso do Parque do Vale Grande, 
pretende-se tirar proveito do seu potencial para se tornar num caso de sucesso, à imagem da Quinta das 
Conchas e dos Lilases.

The urban green spaces carry out several ecosystem services, which are fundamental to the health and well-
being of the population. To maximize the success of urban green spaces in the future, two urban parks were used 
as case studies. For having such different realities, the chosen parks were Quinta das Conchas e dos Lilases 
(16th and 19th centuries), with an area of 29.2 ha, and Parque do Vale Grande (2006), with 24 ha, both located 
in the area covered by Plano de Urbanização do Alto do Lumiar, in the northern part of Lisbon. It’s intended to 
analyze the uses and experiences of these two parks in terms of usage rate and practiced activities.

To obtain data, quantitative and qualitative research methods were used, namely behavioral maps, participant 
observation and questionnaires. Behavioral maps were developed with data collected through participant 
observation at different times of the day, week, and year, in order to collect more diverse and comprehensive 
information. The questionnaires were conducted with the purpose of obtaining data regarding the preferred 
activities and habits of the visitors. 

Bearing in mind that the two parks in study present very different realities, the objectives of this study were to 
understand the reasons for this disparity and connect, requalify and boost the green spaces of Alta de Lisboa. 
Therefore, a proposal was defined with the intention of improving the quality of these spaces (mainly the quality 
of Parque do Vale Grande), to transform them into more dynamic and pleasant spaces that promote social 
inclusion. It’s still fundamental to give continuity to the urban green area development, and establish a connection 
betwen the green spaces of Alta de Lisboa and the ones existing in the surrounding áreas, which are quite 
fragmented. In the particular case of Parque do Vale Grande, it’s intended to capitalize its potencial in order to 
become a success, at the image of Quinta das Conchas e dos Lilases.
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SINES: METAMORFOSE DE UMA CIDADE PORTUÁRIA - RELAÇÕES ENTRE                
O PORTO E CIDADE
SINES: METAMORPHOSIS OF A PORT CITY - RELATIONSHIPS BETWEEN                 
THE PORT AND THE CITY

15.1

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

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

Diretor do Conselho Pedagógico
Director of the Pedagogical Board
Ricardo Carvalho
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15.1

Num contexto protagonizado por grandes infra-estruturas logísticas e a relação marítima com a cidade 
de Sines, o exercício pretende gerar novos espaços que acentuam e estabelecem uma nova forma de 
habitar este sistema híbrido entre a Indústria e a Cidade. O projeto desenvolvido na dissertação integra 
parte das preexistências e comporta, no essencial, três novas intervenções com o objetivo, de resolver 
transições entre espaços antagónicos e torná-los complementares entre si.
A proposta vem redesenhar uma nova linha de costa e estabelecer diversas ligações de cota com este 
eixo de transição reestruturando a forma como este espaço é vivido. Este novo espaço tem como 
fundamento, a conjugação da cidade urbana industrial, com o natural. Aliada ao passeio marítimo, a 
área verde criada ao longo do mesmo, complementa a proposta com o intuito de manter a ligação 
aos antigos pinhais e campos que outrora uniam a costa vicentina. A cortina verde criada servirá não 
só de proteção, mas também irá definir novos espaços de domínio público, como jardins, espaços de 
lazer, convívio e entretenimento. Este percurso sensitivo tem início no acesso a nordeste da marginal, 
percorrendo todo o limite costeiro da cidade, em direção ao novo porto marítimo de Sines.
O novo porto de Sines, surge com o propósito de conjugar todos os serviços adjacentes do programa 
num único espaço. Para retirar maior partido do espaço envolvente, e manter a liberdade de 
comunicação entre os diversos espaços, o edifício encontra-se suspenso na extremidade da encosta, 
apoiado por cinco pontes que servem como acessos a todos os pontos fulcrais do projeto. Ao manter 
o edifício suspenso, proporciona-se automaticamente um espaço de uso público. Um espaço vasado 
com medidas generosas que permitem amplas aberturas para uma melhor circulação de pessoas e 
embarcações e parte das operações anexadas ao porto. O enquadramento com a cidade permite uma 
maior comunhão entre a cidade, o porto e a pedreira. Uma nova visão longitudinal do limite costeiro, em 
vez de uma sequência fragmentada de espaços urbanos.

In a context characterized by large logistics infra-structures and the maritime relationship with 
the city of Sines, the exercise intends to generate new spaces that emphasize and establish a 
new way of inhabiting this hybrid system between Industry and the City. The project developed in 
the dissertation integrates part of the preexistence and basically involves three new interventions 
with the objective of resolving transitions between antagonistic spaces and making them 
complementary to each other.
The proposal redraws a new coastline and establishes several quota links with this transition 
axis by restructuring the way this space is lived. This new space is based on the combination of 
the urban industrial city with the natural one. Alongside the promenade, the green area created 
along the same, complements the proposal with the intention of maintaining the connection to the 
ancient pine forests and fields that once united the Vincentian coast. The created green curtain 
will serve not only for protection, but will also define new public domain spaces such as gardens, 
leisure spaces, socializing and entertainment. This sensitive route begins in the access to the 
northeast of the marginal, crossing the whole coastal limit of the city, towards the new seaport of 
Sines.
The new port of Sines, comes with the purpose of combining all the adjacent services of the 
program in one single space. The building is suspended at the end of the slope, supported by 
five bridges that serve as access to all the focal points of the project. By keeping the building 
suspended, a space for public use is automatically provided. A generous space with generous 
measures that allow wide openings for a better movement of people and boats and part of the 
operations annexed to the port. The framework with the city allows a greater communion between 
the city, the port and the quarry. A new longitudinal view of the coastal boundary, rather than a 
fragmented sequence of urban spaces.

SINES: METAMORFOSE DE UMA CIDADE PORTUÁRIA
SINES: METAMORPHOSIS OF A PORT CITY 15
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O Departamento de Arquitetura e Urbanismo DAU, da Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias, inserido na [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. 
O DAU aposta no fortalecimento da prática projectual apoiada na vertente, critica, histórica, teórica e 
ambiental permanente, bem como nas tecnologias digitais e paramétricas, como se entende na presença 
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, devendo ser capazes de produzir conhecimento sobre a 
disciplina mãe da arquitetura.

The Department of Architecture and Urbanism, DAU, of the Universidade Lusófona for Humanities 
and Technologies, a part of ECATI, has sought a proximity way of teaching sustained by a diversified 
teaching staff, highly qualified, of which teamwork is one its main characteristics. 
The DAU is committed to the strengthening of the design practice supported by a permanent 
critical, historic theoretical and environmental component, as well as with the digital and parametric 
technologies, as it is clear in the significant presence, in the course’s first cycle, of digital processes 
side-by-side with traditional practices of representation. 
The present formative process stresses the design project, applied thinking and research 
areinterconnected components and that the students bring their sensibility and consciousness of 
architects of the future

Sub Director Departamento de Arquitectura e Urbanismo
Bernardo Vaz Pinto 
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Seção de floresta
Forest section 

Seção da escadaria do museu
Museum staircase section 

Seção de entrada do museu
Museum entrance section 

Seção de galerias
Galleries section
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17.1

Este trabalho tem como ponto de partida questionar o espaço transcendental/sagrado, e como o ser 
humano encara e se movimenta dentro desta indagação.
O propósito destas interrogações, teriam que ser ensaiadas em projecto de arquitectura, foi escolhido 
um concurso de arquitectura.
O objectivo do concurso consistia em conceber um museu que celebrasse o rio Nilo. Escolhi o monte 
próximo ao rio para que o museu ficasse elevado e para estudar a encosta voltada ao rio.
Comecei a desenhar, e o primeiro gesto foi desenhar uma pirâmide invertida, considerei a pirâmide 
invertida enterrada como forma da entrada do museu, este seria enterrado na encosta, o museu iria 
decorrer no interior da encosta.
O museu acabou por desenvolver-se num edifício elevado, estruturando-se como uma pirâmide 
invertida, o espaço do museu foi concebido no interior deste edifício.
Como um umbigo, o museu é um centro, marca o território, um novo centro na terra, aponta para 
as quatro direções. As entradas para o museu aludem às quatro direções, sendo a sul, virada para a 
encosta, para contemplar o rio.
Para entrar descemos uma longa escadaria, acedendo a um túnel, fugindo ao mundo exterior, 
mergulhamos no nosso interior. Ao chegar ao fim da caminhada sob nós mesmos e sob a 
obscuridade do túnel, vamos dar um pátio, onde podemos contemplar todo o museu.
A partir daqui temos acesso a escadas que ascendem ao interior do museu. Na entrada nascente 
vamos dar à grande galeria, um espaço em abóboda, com uma grande amplitude, onde a luz, ar e o 
som são difundidos pelas aberturas. Na entrada poente temos as galerias, dois espaços em abóboda, 
com permeabilidade entre elas.
Nas entradas norte e sul contemplamos uma floresta de pilares, como um reflexo da natureza, onde a 
verticalidade e a luz filtrada pelos pilares, assemelha-se à atmosfera de uma floresta. No meio vemos 
as escadas, que percorrem todo o museu verticalmente, permitindo penetrar em todo o espaço do 
edifício. Mais acima a poente, os ateliers, são espaços de criatividade e produção. A nascente, um 
lugar para ver e dialogar, como a Ágora grega.

This work started from the desire to know more about sacred space, as the human anthropologically 
and historically, categorizes and differentiates space. 
The purpose of these questions had to be rehearsed in an architectural project, an architectural 
competition was chosen.
The objective of the contest was to design a museum that celebrated the Nile River. I chose the hill 
next to the river for the museum to be raised and to study the slope facing the river.
I began to draw, and the first gesture was to draw an inverted pyramid, I considered the inverted 
pyramid buried as form of the museum entrance, this would be buried in the slope, the museum 
would take place inside the slope.
The museum eventually developed into an elevated building, structured like an inverted pyramid, the 
museum space was designed inside this building.
As a navel, the museum is a center, marks the territory, a new center on earth points to the four 
directions. The museum entrances allude to the four directions, being the south entrance facing the 
slope, for river contemplation.
To enter we descend a long staircase, entering a tunnel, fleeing the outside world, we delve into our 
interior. When we reach the end of the walk under ourselves and under the tunnel darkness, we will 
give to a patio, where we can contemplate the whole museum.
From here we have access to stairs leading up to the museum interior. In the nascent entrance we 
will give to the great gallery, a space in dome, with a great amplitude, where the light, air and sound 
are diffused by the openings. At the west entrance we have the galleries, two vaulted spaces, with 
permeability between them.
At the north and south entrances, we see a forest of pillars, like a reflection of nature, where the 
verticality and the light filtered by the pillars, resembles a forest atmosphere. In the middle we see the 
stairs, which run through the whole museum vertically, allowing to penetrate throughout the space of 
the building. Farther west, workshops are spaces of creativity and production.

DIMENSÕES DO HUMANO NA ARQUITECTURA
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Olhando além
looking beyond 

Olhar para dentro
Look inwardly 
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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. 

Director do Departamento de Arquitectura e Urbanismo
Head of the Architecture and Urbanism Department
José Luís Possolo de Saldanha
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The Interpretation Center of Santa Quitéria reflects a group (composed by me and a colleague) desire to 
work on the requalification of the Volcanic Chimney of Santa Quitéria, also known as Cabeço de Meca or 
Cabeço de Santa Quitéria. This chimney, exploited as quarry for the extraction of basaltic matter for years, 
is currently abandoned, due to the impasse caused by the non-implementation of the Environmental 
Landscape Recovery Plan. In the territory remain the ruins of the industrial structures of the extraction and 
a lake in the center of its crater.
The approach developed in group and individually focused on the study of the relationship between the 
theme of space memory and the landscape. The development of the work affirms the landscape and 
natural potential of the place. Relationships with other significant points are established from two existing 
pedestrian routes, which cross the Cabeço. In addition to the reforestation and requalification of the 
routes, a new path is proposed inside the crater and two new programs: the Housing Support Building 
(colleague project) and the Interpretation Center, presented here.
The Interpretation Center integrates a route punctuated by existing rehabilitated buildings and a new 
building supporting and interpreting the Cabeço. This course is developed in the main area of settlement 
of deactivated industrial structures. The Interpretation Center consists of a space to support the 
previously mentioned rails, a reception space, an information space and three observatories. It also 
functions as a gateway to a new rail developed inside the open crater.
The observatories result from the intersection of the information related to Cabeço and its surroundings, 
providing three moments and distinct re-readings of landscape and industrial constructions. The ruins of 
the existing industrial structures were preserved, rehabilitating some for new proposed programs.

O Centro de Interpretação de Santa Quitéria surge na sequência de uma vontade desenvolvida em 
grupo (composto por mim e por um colega) de trabalhar na requalificação da Chaminé Vulcânica de 
Santa Quitéria, também designada como Cabeço de Meca ou Cabeço de Santa Quitéria. Esta chaminé, 
explorada como pedreira para a extração de matéria basáltica durante anos, encontra-se atualmente 
abandonada, fruto do impasse causado pela não implementação do Plano Ambiental de Recuperação 
Paisagística (PARP). No território permanecem as ruínas das estruturas industriais da extração e um lago 
no centro da sua cratera.
A abordagem desenvolvida em grupo e individualmente centrou-se no estudo da relação entre o 
tema da memória do espaço e a paisagem. O desenvolvimento do trabalho afirma as potencialidades 
paisagísticas e naturais do lugar. Estabelecem-se relações com outros prontos de interesse a partir de 
duas rotas pedonais existentes, que atravessam o Cabeço. Além da reflorestação e requalificação dos 
percursos, é proposto um novo caminho no interior da cratera e dois programas novos: o Edifício de 
apoio ao Alojamento (projeto do colega) e o Centro de Interpretação, aqui apresentado.
O Centro de Interpretação integra um percurso pontuado por edifícios existentes reabilitados e um 
novo edifício de apoio e interpretação do Cabeço. Este percurso desenvolve-se na área principal de 
assentamento das estruturas industriais desativadas. O Centro de Interpretação é composto por um 
espaço de apoio aos trilhos anteriormente referidos, um espaço de receção, um espaço informativo e 
três observatórios. Funciona ainda como porta de entrada para um novo trilho que se desenvolve no 
interior da cratera aberta para a extração de pedra.
Os observatórios nascem do cruzamento das informações relativas ao Cabeço e à sua envolvente, 
proporcionando três momentos e releituras distintas da paisagem e das construções industriais. 
Preservaram-se as ruínas das estruturas industriais existentes, reabilitando algumas para novos 
programas.

Finalista | Nominee - Cláudia Correia - claudiaspestana@gmail.com
com orientação de | mentored by Pedro Aguiar Mendes - pm.arq@pm.mail.pt
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O Curso de Mestrado em Urbanismo Sustentável e Ordenamento do Território é organizado 
em conjunto por duas Faculdades da Universidade Nova de Lisboa: a Faculdade de Ciências e 
Tecnologia (FCT) e a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH). 

O Curso de Mestrado em Urbanismo Sustentável e Ordenamento do Território (MUSOT) tem por 
objetivo proporcionar uma aprendizagem dos conceitos e ferramentas necessários para a promoção 
e avaliação da sustentabilidade urbana e territorial, bem como dotar os alunos com capacidades 
inovadoras para a prática e investigação nas áreas do urbanismo e do ordenamento do território. 
O curso centra-se na criação de conhecimentos e competências para enfrentar estes desafios 
essenciais ao nosso tempo e ao futuro das próximas gerações. Os desafios são enormes, urgentes e 
variados e por isso as oportunidades de trabalho também são muitas, diversas e empolgantes.

O MUSOT foca não só nos desafios, mas incide também sobre a potenciação dos lados positivos e a 
captação dos recursos dormentes existentes nas cidades para os rentabilizar e aumentar a qualidade 
de vida da população e a sustentabilidade social, económica e ambiental.

Coordenadores do Curso de Mestrado em Urbanismo Sustentável e Ordenamento do Território
Margarida Pereira (Faculdade de Ciências Sociais e Humanas - FCSH)
João Farinha (Faculdade de Ciências e Tecnologia - FCT)”
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Proposta - criação de passagem pedonal e ciclável sob a CRIL

Proposta - Parque do Zambujal

Este Trabalho de Projecto visa propor a dotação de um espaço público, não edificado, de um
território no município da Amadora, Freguesia de Alfragide, com condições para incremento
da sua utilização, imputando-lhe mais atractividade e resiliência, segundo a aplicação de 
princípios do urbanismo sustentável.
Os objectivos incorporam os conceitos de valorização urbana e de justiça territorial e social, 
almejando proporcionar espaços de qualidade, potenciar a identidade local, promover a 
ocupação e utilização do espaço público, assegurando uma correcta inserção da Área de 
Intervenção às escalas municipal e metropolitana.
É entendido que a valorização dos recursos naturais, em meios urbanos, é determinante para 
a melhoria da qualidade visual, do conforto climático, conferindo ao território uma melhor 
capacidade de mitigação e adaptação, face a fenómenos climáticos extremos. Torna, ainda, 
o espaço público convidativo para o desenvolvimento de variadas actividades, fomenta a 
vida activa, confere uma melhor vivência urbana e convida ainda ao encontro, reforçando o 
desenvolvimento das relações sociais.
A melhoria das condições de acessibilidade, aliada à promoção de alternativas à utilização do 
automóvel foi igualmente considerada, tendo sido privilegiadas alternativas de mobilidade suave, 
aliadas à melhoria das actuais condições dos transportes públicos.
Propõe-se também uma participação activa das populações, das instituições, agregada ao 
conhecimento científico, munindo assim os poderes executivos, do conhecimento da vontade 
colectiva, auxiliando a tomada de decisão.
Ao longo do Trabalho de Projecto foi construída a visão para o território, tendo como base 
o conhecimento científico, respeitando e considerando também a vontade colectiva local, 
culminando com a apresentação de 23 propostas de intervenção fazendo cumprir com os 
objectivos inicialmente propostos.

This project study intends to endow the public space of a territory located in the Amadora 
municipality, Alfragide parish, with conditions to become a more attractive and resilient space for 
people, according to the principles of sustainable urban development or green urbanism.
The goals integrate the concepts of urban valorisation and territorial and social justice, aiming to 
provide quality spaces, enhance local identity, promote the occupation and use of public space, 
while ensuring a correct insertion of the Intervention Area at both municipal and metropolitan 
scales.
It this understood that the multiplication and the preference for natural resources, in urban areas, 
is fundamental to improve the visual aspect, climate comfort and provides territories with better 
mitigation and adjustment capacities, against extreme climate conditions. Moreover, natural 
resources endow public space, into being more inviting for the development of various activities, 
enabling a better urban experience thus appealing to the growth of social relationships.
The improvement of accessibility, together with the promotion of alternatives to the use of 
motorized vehicles, is also considered, benefiting more types of transport as well as upgrading the 
current means of public transport.
It is also expected that the population and the institutions have a more active participation, 
together with the scientific knowledge, helping the decisions of the executive power through the 
knowledge of the collective choice.
Throughout the study the vision for the territory was detailed, based on scientific knowledge, 
respecting the local collective choice, concluded with the presentation of 23 intervention proposals, 
complying with the initially proposed goals.
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O Curso de Mestrado Integrado em Arquitectura da Universidade de Évora foi criado em 2001 
e pertence ao Departamento de Arquitetura da Escola de Artes, onde se incluem igualmente os 
departamentos de Artes Visuais e Design, Artes Cénicas e Música, proporcionando um ambiente de 
estudo multidisciplinar único no panorama do ensino da Arquitetura em Portugal. Actualmente com 
cerca de 330 alunos, o curso funciona numa antiga fábrica recentemente recuperada pelos arquitetos 
Inês Lobo e João Maria Ventura Trindade, obra que mereceu o prémio IHRU 2013, oferecendo 
as condições ideais para a aprendizagem da Arquitetura. O Curso de Mestrado Integrado está 
estruturado em 10 semestres e a sua formação está centrada no ensino do projeto em cinco ateliers, 
compreendendo-a como uma produção cultural, onde confluem as diversas áreas do saber, num 
ensino claramente ligado à prática e à investigação. O Departamento de Arquitectura da UÉvora tem 
vários protocolos internacionais no âmbito do Programa Erasmus, acordos de mobilidade e projectos 
de pesquisa a decorrer em reconhecidos centros de investigação.

Évora University’s Integrated Masters in Architecture was created in 2001 and belongs to the School 
of the Arts, 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 restructured by architects Inês Lobo and João Maria Ventura Trindade, a project that 
earned them the IHRU 2013 award. The Integrated Masters Course is structured into 10 semesters 
and its teaching is based on the education of architecture centered on five design studios (ateliers), 
foreseeing it as a cultural production, into which the various fields of knowledge converge, in an 
education clearly connected to the practice of architecture 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. 
The Department has numerous Erasmus agreements and holds several research projects, which are in 
development at major research centers.

Diretor do Departamento de Arquitectura 
Director of the Department of Architecture 
João Rocha
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20.1

O conceito de enquadramento configura a acção de enquadrar que significa inte-grar algo em 
determinado meio ou contexto. Trata-se de um posicionamento consciente do pensamento, que 
procura adequar, em harmonia, um tema ou ob-jecto. É com base nesse conceito que o trabalho analisa 
e resulta numa reflexão teórica sobre o processo adoptado para a concepção arquitectónica, que utiliza 
a fotografia analógica como uma ferramenta de auxílio à observação e à reflexão.
O projecto surge na exploração de relações entre os conceitos de Paisagem e Pa-trimónio Industrial 
no contexto da região de Évora, analisando o sistema ferroviá-rio e os silos neste território. Pela sua 
estratégica localização e altura, oferecem um privilegiado domínio de observação, tornando-se uma 
determinante inspiração pa-ra a definição de um programa e ideia conceptual. No específico contexto 
de Pavia, no silo da estação ferroviária, a proposta é criada baseada no conceito de enquadramento, 
procurando-se desde o inicio, a definição das janelas que olham para a envolvente. O uso da máquina 
fotográfica, como uma ‘extensão do olhar’, permitiu a identificação e valorização da envolvente e do 
Património, como um todo, preservando a sua memória. O objectivo foi entender de que modo o uso da 
fotografia analógica pode informar o processo arquitectónico no entendimento do lugar e na definição 
do limite do enquadramento, proporcionado por uma janela. A partir dessa reflexão, surge o projecto 
que dá forma a um lugar destinado ao estudo da fotografia. Este apresen-ta-se como um complemento 
à recente ciclovia, como um ponto de paragem e de observação. É desta forma que o nome é herdado 
da associação e analogia da pre-cedência do lugar, denominado por ‘Estação de Observação’.
No ponto de vista da proporção (medida) e do assunto da imagem (objecto de contemplação), é 
estabelecida uma forte relação entre a lente (o olho da fotografia) e a janela (o olho da arquitectura). 
Ao longo do processo, a decisão de captar uma fotografia, é a decisão de desenhar uma janela. É um 
processo de comunicação com a envolvente e com o mundo.

The framing concept constructs the framing action that means integrating some-thing into a given 
medium or context. It is a conscious positioning of thought, which seeks to adapt, in harmony, 
a theme or object. It is based on this concept that the proposal analyzes and is the result of a 
theoretical reflection on the pro-cess adopted for its architectural design, which uses analog 
photography as a tool to inform observation and reflection.
The project emerges in the establishment of an understanding of the relations be-tween the concepts 
of Landscape and Industrial Heritage in the context of the Évora region, analyzing the railway system 
and the silos in this territory. Their stra-tegic location and height, offer a privileged site to observe the 
surrounding area, and these characteristics inspired the definition of a program and the conceptual 
idea that would guide the proposal. In the specific context of Pavia, in the silo of the local railway 
station, the proposal was guided by the concept of framing. Since the beginning, it was sought to 
de-fine the windows shape and place that look to the surroundings. The use of the camera, as an 
‘extension of the eye’, enabled the identification and valuation of the surroundings and the heritage, 
as a whole, preserving its memory.  The aim of the project was to understand how the use of 
analog photography could inform the architectural process, in the understanding of the place and 
the definition of the boundary of the frame, as provided by a window. Based on this reflection, the 
proposal emerges as a place designed for the purpose of photog-raphy study. This option changes 
the place that is now a complementary facility to the recent cycling path, a rest and an observation 
point. The name ‘Observation Station’ derives therefore from the inheritance of the link established 
between the original function, a train station, and the new function that emerged from the place.
Regarding proportion (the measure) and the image topic (object of contemplation), a strong 
relationship is established between the lens (the eye of photography) and the window (the eye of 
architecture). Throughout the process, the decision to cap-ture a photography is the decision to 
draw a window. It is a process of communi-cation with the surroundings and with the world.

ENQUADRAMENTO COMO PROCESSO ARQUITECTÓNICO
FRAMING AS AN ARCHITECTONIC PROCESS 20

Ortofotomapa da envolvente de Pavia
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20.2

O crescimento desequilibrado entre o núcleo urbano de Sines e o seu complexo industrial e 
portuário originaram o afastamento entre a cidade e a sua frente mar, um “virar as costas” ao 
meio que, desde a sua génese, foi o seu principal recurso de fomentação.
Com a implementação das infraestruturas fabris, a morfologia daquele território foi amplamente 
adulterada. A frente mar, que ao longo da história foi sinuosamente desenhada pelo tempo, 
sofreu uma transformação completa, originando não só a rutura e parcialização do território 
sineense, como a incapacidade de atração do mesmo.
A Praça do Mar de Sines manifesta-se assim, através de uma revisão e reflexão críticas ao 
rossio proposto em “Sistematizar o Limite”, como resposta às problemáticas anteriormente 
referidas.
Partindo da dinâmica que o mar compromete a qualquer espaço com o qual dialoga, a 
intervenção pretende fazer o acerto das cotas altimétricas talhadas na fisionomia da Praça, 
permitindo a sua utilização como porta marítima da cidade de Sines. Não se trata de fazer um 
novo plano, mas sim o adicionar uma pegada na redefinição de uma cultura.
Pretende-se que a Praça estabeleça com o mar uma relação entre dois elementos antagónicos 
que, quando a água a invade, esta ganha força e caráter próprios e, aquando em maré baixa, 
as suas formas orgânicas são reveladas, evidenciando assim o gesto arquitetónico adotado. 
Esta ação permite que a água assuma as propriedades da Praça, quer da sua formalização 
como materialização, não se impondo como forma própria, mas assumindo formas, tornando-
se num poder vital de unificação entre o natural e o artificial. Aqui a água atua como gerador 
de espaços, passando de matéria natural a material.
A Praça do Mar é, desta forma, fruto da relação íntima com os seus limites. Coroada pela 
imensidão do céu, vê a sua paisagem ser ampliada, dissolvendo-se na natureza. É um lugar 
que vence desníveis, une pontos, segrega funções, acentua marcos e, acima de tudo, dá 
escala a espaços que suportam a vivência humana, possibilitando a deslocação, a paragem, 
a permanência e o diálogo.

The unbalanced growth between the urban nucleus of Sines and its complex industrial and 
port industries led to the separation between the city and the sea that, since its inception, has 
been its main form of development.
With the implementation of the manufacturing infrastructures, the morphology of that territory 
was widely adulterated. The sea front, which was sinuously thought and planned during the 
past years suffrered a complete transformation resulting in a fragmentation of the Sinean 
territory as well as the inability to attraction of the 
The Sines Sea Square is manifested  through a critical review and reflectionto the rossio 
proposed in “Systematize the Limit”, as a result to theproblems mentioned above.
Starting from the dynamic that the sea commits to any space when it’s in contact, this 
intervention intends to make the adjustment of the altimetric dimensions of the Square, 
allowing the Square to be used as a sea port of the city of Sines. The main goal is not make a 
new plan, but rather to add a footprint in the redefinition of aculture.
It is intended that the Square establish with the sea a relationship between two elements: when 
the water invades it, it gains its own strength and character and, at low tide, the organic forms 
os the Square are revealed, showing the architectural gesture adopted. 
This action allows the water to assume the properties of the square, both formalization or 
materialization, not imposing itself as a form, but assuming forms as a vital power of unification 
between the natural and the artificial. Here, water acts as a generator of spaces, passing from 
natural matter to material.
The “Praça do Mar” (Sea Square) is, in this way, the result of an intimate relationship with its 
limits. Crowned by the immensity of the sky, this space sees the landscape being enlarged, 
merging the architecture woth the  nature. It is a place that overcomes unevenness, that 
join points, segregates functions, emphasizes landmarks, and above of everything, it gives 
scale to spaces that are a support for human life, enabling the dislocation, the stopping, the 
permanence and the dialogue.
 

A PRAÇA DO MAR DE SINES
SINES’ PRAÇA DO MAR 20

 Maquete 1/500_Conjunto “Sistematizar o Limite” visto da Pedreira de Monte Chãos

 Maquete 1/500_Conjunto “Sistematizar o Limite” visto da Pedreira de Monte Chãos Maquete 1/100_Torre de acessos como ponto de charneira entre a produção e o lazer
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This project explores the ability to define a place, with its own identity, its own soul, in the relationship 
between land and sea. The proposal seeks to clarify a place, considered as amorphous, ample and 
expectant, situated between the town of Sines and the (seaport/port) between land and sea. The 
square is touched in the west, by the town of Sines; in the north, by the rugged topography; in the east, 
by the port; in the south, by the sea.
From the redesign of the coastline, the space suggests a square and a jetty where built elements are 
incorporated: one supports the sea activities, and the other, more vertical, resolves the different levels 
accessibilities. Finally, a set of naves allows to incorporate a productive program. The archetype shape 
of the house arises in the interpretation of fishing vernacular typologies and the Portuguese riverside 
fronts, whose construction assumes a stony materiality in the proposal.
The proposal focuses on the definition of a new place, evoking its limit position, and incorporates in 
its formalization the confrontation of scales between the sea, the town, the square and the house’s 
archetype. This redesign of the limit explores the compatibility of a production with a program 
associated to leisure and culture.
It is in this environment between the new limit and built elements, where the square tries to adjust the 
scale of the town and port. The square intends to create a common space to the different elements and 
activities of Sines, diluting the administrative and port borders. The typology also allows a constructive 
reflection; the adoption of a composite material for the public space pavement, which guarantees and 
resolves the lighting of the ample space. The light is blue and enough to allow the locomotion, avoiding 
vertical obstacles such as light poles or even signage. This blue light evokes places in the coastlines, 
illuminated by lighthouses to guide boats, and intends to enhance the blue water of the sea, which at 
night is symbolically evoked for the square. It is a place of memory of shared and common use. 

O projecto explora a capacidade de definir um lugar, com identidade própria, na articulação entre a 
terra e o mar. A proposta pretende clarificar um lugar, tido como amorfo, amplo e expectante, que 
existe actualmente entre a cidade de Sines e o porto, entre a terra e o mar. O terreno é limitado, a 
poente, pela cidade de Sines; a norte, pela topografia acidentada, a nascente, pelo porto; e a sul, 
pelo mar. A partir do redesenho da linha de costa, o espaço sugere um rossio e um molhe onde se 
incorporam elementos edificados: um apoia as actividades de mar, e outro, mais vertical, resolve os 
acessos a diferentes cotas. Por fim, um conjunto de naves permite incorporar um programa produtivo. 
A forma do arquétipo da casa surge na interpretação das tipologias vernaculares piscatórias e das 
frentes ribeirinhas portuguesas, cuja construção assume na proposta uma materialidade pétrea.
A proposta concentra-se na definição de um novo lugar, evocando a sua posição-limite, e incorpora 
na sua formalização o confronto de escalas entre o mar, a cidade, o rossio e o arquétipo da casa. 
Neste redesenho do limite explora-se também a compatibilização de uma produção com um programa 
associado ao lazer e cultura. 
É nesta dualidade de um novo limite e equipamentos, que o rossio tenta adequar a escala da cidade 
e porto. O rossio pretende gerar um espaço comum aos diferentes equipamentos e actividades da 
cidade de Sines, diluindo as fronteiras administrativas e portuárias. A tipologia permite ainda uma 
reflexão construtiva, a adopção de uma matéria compósita para o pavimento do espaço público, que 
garante e resolve a iluminação do amplo espaço, a luz azul é suficiente para permitir a locomoção, 
evitando obstáculos verticais tais como postes de iluminação ou até mesmo sinalética. A luz evoca os 
lugares em posição limite, que foram iluminados por faróis para conduzir as embarcações, e pretende 
enaltecer a água azul do mar, que à noite é simbolicamente evocada para o rossio. É um lugar de 
memória de uso comum e partilhado.

Menção Honrosa | Honorable Mention - Fábio Antão - dafne_alves2@hotmail.com
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Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia 
DEPARTAMENTO DE PAISAGEM, AMBIENTE E ORDENAMENTO

Évora University - School of Science and technology
DEPARTMENT OF LANDSCAPE, AMBIENT AND ORDENAMENT

Com o mestrado em arquitetura paisagista pretende-se aprofundar as competências adquiridas na licenciatura em 
arquitetura paisagista e/ou dar tais bases a estudantes que, possuindo outra formação inicial, queiram realizar os 
estudos no âmbito da arquitetura paisagista. A concretização dos dois ciclos responde à habilitação necessária 
para o exercício da arquitetura paisagista definida pelas entidades nacionais e internacionais. 

O objetivo é formar profissionais capacitados para atuar com base numa solida formação, em simultâneo 
especializada e ampla (na área ecológica, cultural, técnico-científica e estética), cobrindo um vasto leque de tipos 
e escalas de projetos relacionados com o desenho e gestão da paisagem e com o desenho do espaço aberto. Ao 
mestrado corresponde um acréscimo de competências, a elaboração autónoma, comunicação e coordenação de 
Projetos de Arquitetura Paisagista e Planos e Estudos de Paisagem, a elaboração de pareceres relativos a planos e 
projetos de Arquitetura Paisagista e a obtenção de bases para a investigação em Paisagem. 

The master programme in landscape architecture intended to deep the knowledge acquired with 1st cycle and/
or to offer landscape architecture bases to those students, with other initial formation, who want to acquire studies 
in landscape architecture. Both cycles are required to be a landscape architect, as determined by national and 
international entities.  

This master explores ways to act based on a solid and specialized formation (ecological, cultural, technic-scientific 
and aesthetical), covering a wide range of types and scales of projects related with the landscape design and 
management and the open space design. The master programme corresponds more competences, autonomous 
elaboration, communication and coordination of landscape design and landscape plans and programs, the 
elaboration of documents related with landscape designs and plans, the development of know-how and original 
attitudes in landscape research. 

A Diretora do curso de mestrado em arquitetura paisagista
Maria da Conceição Marques Freire
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ALENTEJO FEEL NATURE  

21.1

O trabalho apresentado reflete uma Rede…de vontades, de parceiros, de 
caminhos numa paisagem, onde o objetivo primordial consiste na ordem 
humana, relativamente aos interesses económicos, materiais, estéticos, 
científicos e históricos e onde se estabeleceram pontes, se congregaram 
vontades e se materializaram objetivos. 

The presented work reflects a Network… of wills, partners, paths in a 
landscape, where the primary objective consists of the human order, with 
respect to economic, material, aesthetic, scientific and historical interests 
and where bridges have been established, wills were gathered and 
objectives materialized.
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21.1

Correspondeu inicialmente a um projeto supramunicipal, assente no “touring” cultural e 
paisagístico que permitiu criar condições para a abertura de uma região do interior a uma vertente 
turística, pouco explorada e que após a sua implementação, determinou o surgimento da marca e 
do produto “Alentejo Feel Nature” (AFN), hoje reconhecido no país e no estrangeiro. 
Envolveu os 15 municípios do distrito de Portalegre, no sentido de requalificar e potenciar antigas 
azinhagas, caminhos rurais e calçadas seculares localizadas, preferencialmente, em áreas 
protegidas ou integradas na Rede Natura 2000 e o seu aproveitamento para rotas turísticas, 
assente no produto “Walking”.
A reutilização destes caminhos que marcam a paisagem do Alto Alentejo, associados às novas 
funções da “indústria do lazer”, são imperativas para a sua conservação, determinantes para a 
perpetuação às gerações futuras e fulcrais para o reforço da Rede de Conservação da Natureza, 
regional e suprarregional.
A Rede AFN dispõe de 39 rotas que perfazem um total de 500.35 km, sendo que contém 36 
Pequenas Rotas com 373.85 km e 3 Grandes Rotas com 126.50km.
O percurso pedestre PR6 PTG – Percurso do Salão Frio, objeto deste projeto, faz parte da 
estrutura ecológica municipal e é parte integrante da Unidade de Paisagem da Serra de S. 
Mamede. É uma pequena rota do concelho de Portalegre, reveladora das histórias dos homens 
que construíram a paisagem e que advém de antigos trilhos, que outrora foram o cordão umbilical 
do mundo rural à cidade.
A Rede não é um processo estático. A sua evolução deverá estar centrada na paisagem e no 
Homem.
It corresponded initially to a supramunicipal project, based on the cultural and landscape touring 

that allowed to create conditions for the opening of a region of the interior to a tourist slope, little 
explored and that after its implementation, determined the appearance of the brand and product 
“Alentejo Feel Nature” (AFN), nowadays recognized at home and abroad. 
It involved the 15 municipalities in the district of Portalegre, in the sense of requalifying and 
strengthening old paths, rural roads and secular sidewalks, preferably located in protected areas or 
integrated in the Natura 2000 and its utilization for tourist routes, based on the “Walking” product. 
The reuse of these paths that mark the landscape of the Alto Alentejo, associated to the 
new functions of the “leisure industry”, are imperative for its conservation, determinants for 
the perpetuation of future generations and central to the strengthening of the regional and 
supraregional Nature Conservation Network. 
The AFN Network has 39 routes and a total of 500.35 km, and it contains 36 Small Routes with 
373.85 km and 3 Great Routes with 126.50 km. 
The pedestrian path PR6 PTG -  Percurso do Salão Frio (Cold Hall Path), object of this project, is 
part of the municipal ecological structure and is an integral part of the Landscape Unit of the Serra 
de S. Mamede. It is a small route of the county of Portalegre, revealing the stories of the men who 
constructed the landscape and that comes from old rails, that once were the umbilical cord of the 
rural world to the city. 
The AFN Network is not a static process. Its evolution should be centered on landscape and man. 

ALENTEJO FEEL NATURE 21

O percurso na paisagem
The route in the landscape

Ações de dinamização
Dynamic actions
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Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes
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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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A POÉTICA DO FIRMAMENTO - UM CENTRO INTERPRETATIVO E DE OBSERVAÇÃO 
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THE POETICS OF THE FIRMENT  - A INTERPRETATIVE AND ASTRONOMICAL            
OBSERVATION CENTRE IN ALDEIA DA ESTRELA

22.1



100 101

Intervir num local esquecido como a Aldeia da Estrela, pode representar um desafio para qualquer 
arquiteto. A presente intervenção propõe-se ser um marco cultural arquitetónico, promovedor de 
interesse, conhecimento e turismo. 
Pretende-se retomar o interesse por terras esquecidas, como a Aldeia da Estrela e tantas outras, 
detentoras de tantos saberes de várias gerações. Pretende-se promover o turismo, divulgando a 
reserva Dark Sky Alqueva. Pretende-se divulgar o conhecimento sobre o céu e todo o universo, 
mistério esse pertencente a todos. E mais, pretende-se devolver sorrisos aos rostos envelhecidos 
daqueles que, por estes lados, ainda deambulam, sem esperança por tempos melhores.
Assim, projetou-se um Centro Interpretativo e de Observação Astronómica, constituído por dois 
edifícios. O de maior dimensão, projetado sob as terras da península onde se insere, dedica-se 
exclusivamente ao ensino e ao conhecimento sobre a temática abrangida. O de menor dimensão, 
mas igualmente de impacto na paisagem, surge sobre um pequeno promontório e dedica-se à 
observação da abóbada celeste. 
Os dois edifícios encontram-se unidos entre sim, através de um percurso continuo, constituído 
por braços que os abraçam, envolvendo os pequenos promontórios que constituem a península 
da Aldeia da Estrela. Baseado no movimento espiral da Via Láctea – galáxia à qual pertence 
o nosso Sistema Solar e onde nos encontramos na imensidão do universo – surge o presente 
projeto.   
Houve necessidade de criar uma infraestrutura capaz de conciliar e aglutinar os dois corpos que 
se propunham com as escassas e fracas infraestruturas existentes. Houve necessidade de criar 
caminhos e propor alternativas. Assim, e em torno do grande circulo central – 80 metros de 
diâmetro, que mais tarde se constituiu como a praça central e núcleo do projeto, foram traçadas 
linhas-base – arcos de circunferência – cada uma com uma função distinta, e que serviram de 
diretrizes para a geometria em que se baseia o projeto. 

Intervening in a forgotten place like Aldeia da Estrela can be a challenge for any architect. The 
present intervention proposes to be an architectural cultural landmark, which promotes interest, 
knowledge and tourism.  
It is intended to return to interest in forgotten lands, such as Aldeia da Estrela and many others, 
which have so much knowledge of several generations. It is intended to promote tourism by 
publicizing the Dark Sky Alqueva reservation. It is intended to spread knowledge about the sky and 
the whole universe, a mystery that belongs to everyone. Moreover, it is intended to return smiles 
to the aged faces of those who, on these sides, still wander, without hope for better times.  
Thus, an Interpretation Center and of Astronomical Observatory, was constituted by two buildings. 
The largest, projected under the lands of the peninsula where it is inserted, dedicates itself 
exclusively to the teaching and the knowledge on the subject covered. The smaller one, but also 
of impact in the landscape, appears on a small promontory and is dedicated to the observation of 
the celestial vault.  The two buildings are joined together by a continuous route, consisting of arms 
that embrace them, surrounding the small promontories that constitute the peninsula of Aldeia 
da Estrela. Based on the spiral movement of the Milky Way - galaxy to which our Solar System 
belongs and where we are in the immensity of the universe - the present project arises.     
There was a need to create an infrastructure able to reconcile and combine the two bodies that 
were proposed with the scarce and weak existing infrastructures. There was a need to create 
ways and propose alternatives. Thus, around the large central circle - 80 meters in diameter, 
which later became the central square and core of the project, baselines - circumferential arcs 
- each with a distinct function were drawn, guidelines for the geometry on which the project is 
based.
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