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Introdução I Introdution

O Prémio Nacional para o Ensino 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 Portugue-
ses, Arquitectos sem fronteiras, 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, Architecture Sans Frontieres, 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 I Jury

Maria Manuel Godinho de Almeida

ESBAL e Escola de Arquitectura da Universidade de Yale, EU, (m.arch.) 1974.  

Projecto e construção de 3 bairros cooperativos, programa Luso-Sueco de cooperação.  
Em 1978 funda a Utopos com Duarte Cabral de Mello. Em 1993  Prémio Nacional de 
Arquitectura, Conjunto Arquitectónico, Desenho Urbano, Espaço Público, dado pela AAP 
e  pelo MPAT para o bairro da CHUT na Caparica .  EXPO’98, 1º Prémio no concurso, 
plano de pormenor e projectos de espaços exteriores, para a nova área urbana, 75 ha 
a Norte do recinto da Expo98. Professora auxiliar na Faculdade de Arquitectura da UTL 
entre 1980 e 2011, de Projecto e Teoria-Historia da arquitectura, e Coordenadora da 
licenciatura de Arquitectura. Representante de Portugal da Ordém dos Arquitectos  no 
Habitat working group da União Internacional dos Arquitectos. Menbro e Presidente do 
Conselho Nacional de Delegados (2014/17).

ESBAL and Architecture School of the University of Yale, EU, (m.arch.) 1974.  

Project and construction of 3 cooperative neighbourhoods, Portuguese/Swedish 
cooperation programme.  In 1978, she founds Utopos with Duarte Cabral de Mello. In 
1993, National Architecture Award, Architectonic Ensemble, Urban Design, Public Space, 
granted by AAP and MPAT for the CHUT neighbourhood, in Caparica.  EXPO’98, 1st prize 
in the competition, layout plan and projects for the exterior areas, for the new urban area, 
74 ha north of Expo98. Assistant Professor at UTL’s Faculty of Architecture, between 
1980 and 2011, for the disciplines of Project and Theory and History of Architecture, 
and Coordinator of the Architecture course. Represented the Portuguese Association of 
Architects at the Habitat working group of the International Union of Architects. Member 
and President of the National Board of Delegates (2014/17).

Andriy Shulyachuk

Licenciado e mestre em arquitetura pela FAUL (2018), foi eleito como vencedor do 
Archiprix Portugal 2019, com o trabalho sob o título “A Rua Como Elemento (Re)
Estruturante na Cidade”. Colaborou no atelier Vão Arquitetos em Lisboa (2019) e desde 
2020 é colaborador no atelier Sastudio no Porto.

With bachelor and master’s degrees from FAUL (2019), his project—with the title “The 
Street as a (Re)Structuring Element of the City”—was chosen as the winner of the 2019 
Archiprix Portugal Prize. Collaborated with Vão Arquitetos (2019), in Lisbon, and, since 
2020, with Sastudio, in Porto.

Carlos Castanheira

Curso de Arquitetura da Escola Superior de Belas Artes da Universidade do Porto 76-81

Viveu em Amsterdão de 1981 a 1990 onde trabalhou como arquiteto e frequentou o 
Curso de Arquitetura da Academie Voor Bouwkunst Van Amsterdam. 

Em 1993 cria o escritório de arquitetura Carlos Castanheira & Clara Bastai, Arquitectos 
com a arquiteta Maria Clara Bastai. Desenvolvendo a sua atividade essencialmente 
no campo das obras privadas, tem participado em júris de concursos de arquitetura, 
conferências, orientando cursos, comissariado e organizado exposições, editando e 
publicando livros e catálogos.

Desde estudante que colabora com o arquiteto Álvaro Siza em projetos em Portugal, mas 
sobretudo no Estrangeiro.

Architecture Course of the Fine Arts School of the University of Porto, 76–81.

Lived in Amsterdam from 1981 to 1990, where he worked as an architect and attended 
the Architecture Course of the Academie Voor Bouwkunst Van Amsterdam.

In 1993, he founds Carlos Castanheira & Clara Bastai, Arquitectos with architect Maria 
Clara Bastai. Mainly developing his activity within the sphere of private projects, he has 
been part of juris of architecture competitions, attended conferences, overseen courses, 
curated and organized exhibitions, edited and published books and catalogues.

Since he was a student of Architecture that he has been collaborating with architect Álvaro 
Siza in projects in Portugal and mostly abroad.

Jorge Marum

Arquitecto pela Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada do Porto 
em 2004. 

Mestre em Sistemas de Informação Geográfica e Doutorado em Arquitectura pela 
Universidade da Beira Interior. Master em Photography and Urban Cultures pela 
Goldsmiths University of London. Professor Auxiliar do MIA da Universidade da Beira 
Interior. Regente de PROJECTO V e Coordenador do 5º ano do MIAUBI. Coordenador 
Científico do Pólo do CIAUD sediado na UBI. Membro colaborador do CEAU-FAUP.  
Director e editor da revista científica de arquitectura, BRANCA.  Arquitecto fundador da 
Neto&Marum Arquitectos desde 2016.

Architect with a degree from the Faculty of Architecture and Arts of the Lusíada University 
of Porto. 

Master of Geographic Information Systems and PhD in Architecture by the University 
of Beira Interior (UBI). Master of Photography and Urban Cultures by the Goldsmiths 
University of London. Assistant Professor of the Integrated Master’s in Architecture at 
UBI. Chair of PROJECT V and Coordinator of the 5th year of the Integrated Master’s in 
Architecture at UBI. Scientific Coordinator of the CIAUD hub located at UBI. Collaborating 
member of CEAU-FAUP.  Director and editor of BRANCA, scientific magazine of 
Architecture. Founder of Neto&Marum Arquitectos, 2016.
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Júri I Jury

Paulo Pardelha

Concluiu a Licenciatura em Arquitetura pela Universidade Lusíada Lisboa em 1997 e 
o Curso de especialização em Arquitetura no Instituto de Pós-Graduações e Mestrados 
da Universidade Lusíada com a Escola Técnica Superior de Arquitetura de Barcelona, 
tema “Arquitetura, Cidade e Mestiçagem” em 1999. Colaborou com o Arq.º João Lucas 
Dias (1996/1999) e teve atividade no seu Atelier entre 1999 e 2007. De 1999 a 
2002 foi Assistente Convidado nas cadeiras de Projeto e Desenho Urbano do 5º ano 
da Licenciatura em Arquitetura da Universidade Lusófona. Docente Tutor no Mestrado 
em Urbanismo Sustentável e Ordenamento Territorial da Universidade NOVA de Lisboa 
na cadeira de Projeto em Urbanismo Sustentável e Ordenamento do Território em 
2016/2017 e em 2018/2019.

Apoiou diversos estudos de natureza académica acerca do Concelho de Almada, no 
âmbito de licenciaturas, pós-graduações e mestrados e tem realizado várias conferências 
sobre Ordenamento do Território e Desenvolvimento Económico. Representa a Câmara 
Municipal de Almada nos Órgãos da Associação Europan Portugal. Em regime de 
exclusividade desde 2007 na Câmara Municipal de Almada, é responsável pela 
coordenação do processo de Revisão do Plano Diretor Municipal de Almada, desde 
2008. Foi candidato pela Lista C – Arquitetos, Presente e Futuro - a Vice-Presidente 
do Conselho Diretivo Nacional da Ordem do Arquitetos para o mandato 2017/2019 É 
atualmente Diretor do Departamento de Planeamento Urbanístico na Câmara Municipal 
de Almada.

Paulo Pardelha (Lisbon, 1972), finished his degree in Architecture at the Lusíada 
University of Lisbon, in 1997, and his specialization degree in Architecture at the Institute 
of Post-Graduations and Master’s of the Lusíada University with ETSAB Barcelona School 
of Architecture, in 1999, with the title “Arquitetura, Cidade e Mestiçagem” (Architecture, 
City and Miscegenation). Collaborated with architect João Lucas Dias (1996/1999) and 
with his architecture office, between 1999 and 2007. From 1999 to 2002, he was 
Assistant Visiting Professor in the 5th year’s disciplines of Architectural Project and Urban 
Design of the degree in Architecture of the Lusófona University. Tutor Teacher in the 
Master’s in Sustainable Urban and Spatial Planning of the NOVA University of Lisbon in 
the discipline of Project in Sustainable Urban and Spatial Planning in the 2016/17 and 
2018/19 academic years.

Stood behind several academic studies focused on the Municipality of Almada, within the 
context of bachelor’s degrees, post-graduations and master’s degrees, and gave various 
lectures on Spatial Planning and Economic Development. Represents the Municipality 
of Almada in the Board of Europan Portugal. Working exclusively for the Municipality 
of Almada since 2007, he is responsible for coordinating the revision process of 
Municipality of Almada’s Masterplan, since 2008. Candidate for List C—Arquitetos, 
Presente e Futuro— to Vice-President of the Nationwide Board of the Portuguese 
Association of Architects for 2017/2019. He is currently the Director of the Department 
of Urban Planning of the Municipality of Almada.

João Cerejeiro

Enquanto estudante colabora no Guia Urbanístico e Arquitectónico de Lisboa, GUAL. 
Licenciatura (Pré-Bolonha) em Arquitectura-Paisagista pela universidade de Évora. 
1988/92 Arquitecto –Paisagista no Instituto Português do Património Cultural (I.P.P.C.) 
Professor do curso de Formação de Jardineiros para Jardins Históricos (I.P.P.C. / 
A.P.A.P.).1989 · Estabelecimento de atelier, onde coordena estudos de ordenamento 
do território, projectos de Desenho Urbano e de Intervenção no Património Classificado. 
Membro de júri para concursos públicos. Membro fundador da Associação de Defesa dos 
Espaços Verdes de Lisboa - Lisboa Verde. Co-fundador e gerente da empresa Outdoor 
Partners. Sócio da Associação In.Cidades. Vice-Presidente da A.P.A.P. – Associação 
Portuguesa de Arquitectura Paisagista.

As a student, collaborates in the Lisbon Architectural Guide.
Has a degree (pre-Bologna) in Landscape Architecture by the University of Évora.
1988/92 Landscape Architect at the Portuguese Institute of Cultural Heritage (I.P.P.C.).
Teacher in the Gardeners Training for Historic Gardens course (I.P.P.C./A.P.A.P.).
1989 · Founded his office, where he coordinates studies in Spatial Planning, and projects 
of Urban Design and Intervention on Classified Heritage.
Jury member in public competitions. Founding member of Lisboa Verde – Association for 
the Safeguard of Green Areas in Lisbon. Co-founder and manager of Outdoor Partners. 
Partner of In-Cidades. Vice-President of A.P.A.P. – Portuguese Association of Landscape 
Architecture.

Fátima Fernandes

É Licenciada em Arquitectura pela ESBAP (1986) e Doutora pela ETSAM/Universidade 
UPMadrid. É docente na ESAP e arquitete na CANNATÀ & FERNANDES. Foi Diretora 
do Curso de Arquitetura e do Departamento de Arquitetura da ESAP. Foi coordenadora 
científica de publicações, exposições e seminários de arquitetura, e é co-autora de livros 
dos quais se destacam: Moderno Escondido, Edições FAUP, Arquitectura Portuguesa 
Contemporânea, ASA; Guia da Arquitetura Moderna do Porto, ASA. Recebeu inúmeros 
prémios e foi convidada a proferir conferencias e a expor a sua obra projectos 
destacando-se: Bienal de Veneza; Trienal de Milão; Basílica Paladiana.Tem obra 
construída em Portugal e no estrangeiro e as suas obras e projectos estão publicados 
em monografias, livros e revistas de arquitectura de âmbito Internacional.

Fátima Fernandes has a degree in Architecture from ESBAP (1986) and a PhD from 
ETSAM/Universidade UPMadrid. Teaches at ESAP and works as an architect at CANNATÀ 
& FERNANDES. Directed the Architecture course and the Department of Architecture of 
ESAP. Was scientific coordinator of architecture publications, exhibitions and seminars, 
and is co-author of several books, such as: “Moderno Escondido” (The Hidden Modern), 
Edições FAUP, “Arquitectura Portuguesa Contemporânea” (Contemporary Portuguese 
Architecture), ASA; “Guia da Arquitetura Moderna do Porto” (Guide of Porto’s Modern 
Architecture), ASA. Has been distinguished with countless awards and has been invited 
to give lectures and exhibit her work and projects at Biennale di Venezia, Triennale Milano 
and Basilica Palladiana. Has built work in Portugal and abroad, and her work and projects 
are published in architecture monographies, books and magazines of international level.
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Artista em exposição | Featured Artist

Marco Mendes

Coimbra, 1978. Licenciado em Design de Comunicação pela Faculdade de Belas 
Artes da Universidade do Porto. Autor de banda desenhada, ilustrador, artista plástico e 
professor. Membro fundador do Clube de Desenho, do Porto. Criou com Miguel Carneiro 
o colectivo artístico e editorial A Mula, em 2006, responsável pela publicação de diversas 
antologias de banda desenhada, ilustração e artes plásticas, bem como por inúmeras 
exposições colectivas, em Portugal e no estrangeiro. Publicou em 2008 o livro “Tomorrow 
the Chinese Will Deliver the Pandas”, pela Plana Press, em Maio de 2012 a novela gráfica 
“Diário Rasgado”, que compila uma série de BD’s autobiográficas, em 2013 o álbum de 
desenhos “Anos Dourados” e em 2014 a novela gráfica “Zombie”, todos pela Mundo 
Fantasma.

Coimbra, 1978. Degree in Communication Design by the Faculty of Fine Arts, University of 
Porto. cartoonist, illustrator, artist and teacher. Founding member of Clube de Desenho, in 
Porto. In 2006 he created with Miguel Carneiro the artistic and editorial collective A Mula, , 
responsible for the publication of several anthologies of comics, illustration and plastic arts, 
as well as for several collective exhibitions, in Portugal and abroad. In 2008 he published 
the book “Tomorrow the Chinese will deliver the pandas”, by Plana Press, in May 2012 
a graphic novel “Diário Rasgado”, a series compilation of autobiographical works by BD, 
in 2013 the album of drawings “Golden Years” and in 2014 a graphic novel “Zombie”, 
all by Mundo Fantasma.

Varanda. | Balcony.

Aguarela sobre papel (40x30cm); banda desenhada para apoio ao desenvolvimento do projeto de arquitetura, em parceria 
com a oficina SKREI (Porto, 2019).
Watercolor onto paper (40x30cm); comic strip for understanding of special experience, in collaboration with architecture office 
SKREI (Porto, 2019).
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Pintura a pastel e óleo sobre madeira (90x60cm) para apoio ao projeto de arquitetura de adega industrial, em parceria com a 
oficina SKREI (2019).
Pastel and oil painting onto wooden board (90x60cm); industrial winery design in collaboration with architecture office SKREI 
(Porto, 2019).
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01 Escola Superior Gallaecia
DEP. ARQUITETURA E URBANISMO

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).

Presidente do Conselho Científico

Monica Alcindor

01 Gallaecia Higher School
DEPT. ARCHITECTURE AND URBANISM

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).

President of the Scientific Board

Monica Alcindor
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1.1 Catalina González - Finalista I Nominee

Gilberto Carlos - Orientador I Tutor

[FINALISTA]

Planta Baixa. | Low Plan.

Corte das caixas de luz. | Cross section Lightboxes.

Áreas degradadas e inativas, descampados, áreas urbanizadas espera, construções abandonadas, esqueletos de 
prédios inacabados ou estacionamentos improvisados entre muitos outros são aimagem da condifäo metropolitana.

No-sites, waste lands, brownfields, terrain vague, áreas de impunidad, zero landscape, in between, vazios construidos 
ou espaçamentos ilegitimos são apenas alguns dos termos que tentam definir esses espaços. Qualificados como 
ambiguos e indeterminados, construidos ou limpos de uso, urbanos e periféricos, obsoletos, marginais ou residuais, de 
oportunidade ou expectantes, produtivos e de memória.

Nos ultimos anos, uma série de espaços vazios tornaram-se relevantes, reflexo de uma cidade de novo em crise 
cuja condição é fragmentåria e descontinua. E, o que são os vazios urbanos senão peças simples e autónomas sem 
relação com o tecido urbano? A desconexão entre o tecido urbano e o tecido social, a supermodernidade que produz 
não-lugares e o terrain vague junto com o crescimento acelerado das cidades são fundamentais para a compreensão 
do conceito de vazio urbano.

Este projeto propõe a  intervenção numa destas amostras em Vila Nova de Cerveira: a Fabrica de Leite, de acordo com 
o conceito de vazio urbano. Do contexto decorrem duas problemáticas; a relação com a EN13 e a hibridização gerada 
pelas dinamicas que ocorrem em torno dela, onde o sentido de lugar, a rua e o espaço público não existem; foram 
substituidos por noções de velocidade.

O conceito persigue crear espaço público, inexistente no urbano alargado, com base em critérios de quantidade e 
capacidade; isto é, as diferentes atividades e espaços surgiram e foram localizados de acordo com o que a preexistência 
ofrece. A Fabrica pasa a albergar um jardín, uma praça, uma zona de banho e um miradouro. 

Na linha de intervenção em espaços urbanos obsoletos, pretende-se salvaguardar a condição de vazio da Fábrica, que 
ela desempenhe um papel de experimentação cultural alinhada nas atividades da Bienal de Cerveira, ativando-a em 
oposição à restauração e reabilitação, já que não é uma intervenção habitual, dando-a aos cidadãos para que possam 
se apropriar e através de ações de decomposição, temporárias e flexíveis. 

A proposta não se reduz aos limites da Fábrica de Leite, tenta ultrapassar o stand e a estrada. Uma proposta em 
rede que aventura um novo olhar para esses espaços, incidindo em possibilitar a sua apropriação; melhorando sua 
articulação com a EN13 e  tornando-os perceptiveis como espaço público.

A FÁBRICA COMO VAZIO.
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Axonometria. | Axonometry.

Degraded and inactive areas, waste grounds, urbanized areas waiting, abandoned buildings, skeletons of unfinished 
buildings or improvised parking lots among a long etcetera are the image of the metropolitan condition.

No-sites, waste lands, brownfields, terrain vague, áreas de impunidad, zero landscape, in between, built-up voids 
or illegitimate spaces are just some of the terms that seek to define these spaces. Qualified as ambiguous and 
indeterminate, constructed or clean of use, urban and peripheral, obsolete, marginal or residual, of opportunity or 
expectant, productive and memory.

In recent years a string of empty spaces has become relevant, reflection of a city again in crisis whose condition is 
fragmentary and discontinuous. And, what are the urban voids if not simple autonomous pieces without relation to the 
urban fabric? The disconnection between the urban fabric and the social fabric, the overmodernity that produces non-
places and the terrain vague that along with the accelerated growth of cities are fundamental for understanding the 
concept of urban void.

This study proposes the intervention in one of these samples in Vila Nova de Cerveira: A Fabrica de Leite according to 
the concept of urban void. From the context of the Factory derive two problematics; the relation with the EN13 and the 
hybridization generated by the dynamics that take place around it, where the sense of place, the traditional street and 
the public space do not exist; have been replaced by notions of speed. 

The concept aims to create public space that doesn´t exist in the elongated urban, based on criteria of quantity and 
capacity; which means that the different activities and spaces will appear and will be located according to what the pre-
existence offers. A Fabrica now houses a garden, a square, a bathing area and a viewpoint.

In the line of intervention in obsolete urban spaces, the intention is to safeguard the condition of emptiness of the 
Fabrica, that it plays a role of cultural experimentation aligned with the activities of the Bienal de Cerveira, activating it in 
opposition to restoration and rehabilitation, since it´s not a habitual intervention, giving it to the citizens so that they can 
take ownership and through decomposition actions, temporary and flexible.

The proposal goes beyond the limits of the Fabrica de Leite, it tries to overtake the stand and the road. A network 
proposal that ventures a new look at these spaces, focusing on enabling their appropriation; improving its articulation 

with EN13 and making them perceptible as a public space.

Vistas espaços exteriores da praça, o auditório e os banhos. |  Views of the exterior areas, the auditorium and the baths.

THE FACTORY AS EMPTY AREA.
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02 Universidade do Minho
MESTRADO INTEGRADO EM ARQUITECTURA

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.

Presidente do Conselho Pedagógico da EAUM

João Cabeleira

02 Universidade do Minho
SCHOOL OF ARCHITECTURE

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.

EAUM President of the Pedagogic Council

João Cabeleira
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2.1 Pedro Tavares - Finalista I Nominee

Elisiário José Vital Miranda - Orientador I Tutor

[FINALISTA]

Vista sobre a Alfubeira do Baixo Sabor, junto à Barragem Montante. | View over Baixo Sabor Reservoir, next to the Montante Dam.

Panorâmica de enquadramento do Museu e Centro Interpretativo com a albufeira e paisagem envolvente.
Panoramic overview of the Museum and Interpretive Center with the reservoir and surrounding landscape.

O presente trabalho propõe a elaboração de um Museu e Centro Interpretativo na região do Baixo Sabor, em Trás- 
-os-Montes. Tal proposta vem no seguimento da construção da Barragem Hidroelétrica, uma obra que embora tenha 
mudado drasticamente o território, promoveu uma investigação detalhada sobre toda a região, que, por sua vez, 
resultou  num estudo multidisciplinar de grande valor, bem como num espólio arqueológico bastante relevante que se 
encontram hoje disponíveis, podendo ser preponderantes para o desenvolvimento local.

Partindo desta investigação, que constitui uma base de trabalho muito cativante, e identificando aqui uma necessidade 
de intervenção clara, pretende-se elaborar um projeto de arquitetura que possa responder a dois problemas muito 
concretos. Que são: o que fazer com todo o espólio arqueológico encontrado, identificando a necessidade de o manter 
na região; e por outro lado, como valorizar e trazer um novo dinamismo a toda esta zona, num momento em que a 
mesma se encontra de certa forma descaracterizada após o surgimento da albufeira. 

O projeto tem como objetivo representar e divulgar a região, oferecendo uma ampla visão sobre o seu território e 
a cultura, promovendo a sua conservação e pesquisa. Posto isto, propõe-se um desenho que através de um olhar 
informado por meio do contacto direto com esta realidade e com base neste e outros estudos feitos sobre a região, 
procure entendê-la e representá-la através da arquitetura. Servindo este equipamento como uma marca e referência no 
território, mas acima de tudo como um catalisador capaz de potenciar novos usos e olhares sobre um território cheio 
de potencialidades e significados, atraindo o interesse e recursos necessários para dinamizar e desenvolver a zona.

Um espaço de memória e de conhecimento, mas acima de tudo um ponto de encontro das pessoas com o território. 
Um espaço público para receber arte, onde a história seja relembrada e onde haja espaço para a investigação.

Este trabalho pretende também identificar a relação, ou melhor, o papel que um território, cultura ou mesmo ambiente 
poderão desempenhar no processo de projeto. Através de uma leitura contemporânea do lugar, a intervenção assume-
se como um produto do contexto e uma nova camada de identidade na já longa ocupação do território. No decorrer do 
trabalho, mais do que desenhar um edifício, procurou-se entender aquilo que o sustentava, construindo uma arquitetura 
de significado.

ENTRE TERRA E ÁGUA. MUSEU E CENTRO INTERPRETATIVO DO BAIXO SABOR.
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Vista aérea do Museu e Centro Interpretativo, implantação e enquadramento com a envolvente próxima.
Aerial view of the Museum and Interpretive Center, implementation and framing with the surrounding environment.

Vista exterior, pátio de chegada. | Exterior view, arrival yard.

Vista exterior, alçado poente. | Exterior view, west elevation.

The present work aims at designing a Museum and Interpretive Center in the Baixo Sabor region, in Trás-os-Montes. The 
design idea comes after the construction of the Hydroelectric Dam, a project that although has drastically changed the 
territory, also promoted a detailed investigation of the entire region, which as result comprises a multidisciplinary study of 
great value and an extended archaeological collection that are available today and may be used for local development.

By taking into consideration the investigation carried, which constitutes a captivating work base, and identifying in this 
region a clear need of intervention, the project design pretends to answer two very concrete problems. They are: what 
to do with all the archaeological remains found, settling the need to keep them in the region; and how to enhance and 
bring new dynamism to this whole area, currently lacking character because of the reservoir construction.

The project aims to represent and publicize the region, offering a broad view of its territory and culture, promoting its 
conservation and research. That said, the design is based on a knowledge that comes from experiencing this reality by 
the first person and the different studies presented, so that it can understand it and represent it through architecture. 
Serving this equipment as a brand and reference in the territory, but above all as a catalyst capable of promoting 
new uses and views over a territory full of potential and meanings, attracting the interest and resources necessary to 
dynamize and develop the area.

A space of memory and knowledge, but above all a meeting point for people with the territory. A public space to receive 
art, where history is remembered and there is room for investigation.

This work also intends to identify the relationship, or rather, the role that a territory, culture or even environment can play 
in the design process. Through a contemporary reading of the place, the intervention assumes itself as a product of the 
context and a new layer of identity in the already long occupation of the territory. In the course of the work, more than 
designing a building, we tried to understand what sustained it, building an architecture of meaning.

BETWEEN LAND AND WATER. MUSEUM AND INTERPRETATIVE CENTER OF BAIXO SABOR.
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05 Faculdade de Arquitectura da 
Universidade do Porto (FAUP)
MESTRADO INTEGRADO EM ARQUITECTURA (MIARQ) 

Estruturado em dois ciclos de estudos, o Mestrado Integrado em Arquitectura da 
Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto (FAUP) visa assegurar uma 
formação qualificada em arquitetura que assenta na construção de um saber 
específico que se funda na articulação de diferentes áreas disciplinares que 
convergem para a compreensão e construção de um entendimento sobre o espaço 
– os seus fundamentos, propósito, relações e configurações. 

Para a construção do referido saber e compreensão e entendimento sobre o espaço 
são convocados e desenvolvidos no estudante o pensamento teórico e o exercício 
da crítica, salientando-se, ainda, o desenvolvimento e afirmação de uma cultura de 
desenho entendida como instrumento de pensamento e de representação, que se 
consideram estruturantes na formação do arquiteto.

Directora do curso de Arquitectura da Universidade do Porto

Prof.ª Doutora Raquel Geada Paulino

05 Faculty of Architecture, 
University of Porto (FAUP)
MASTER OF SCIENCE IN ARCHITECTURE (MIARQ)

The Integrated Master in Architecture of the Faculty of Architecture of the 
University of Porto (FAUP) is structured in two study cycles, with the aim to ensure 
a qualified training based on the development of a specific knowledge that lays on 
the crossing of different disciplinary areas that converge into the understanding of 
space - its foundations, purpose, relationships and configurations.

For the construction of the above mentioned knowledge, understanding, and 
perception of space, we prepare our students with theoretical thinking and criticism 
exercises, as well as emphasize the development and assertion of a project design 
culture that we see as an instrument of reflection and representation, which we 
consider a structuring factor in the training of an architect.

Head of the Architecture department at the University of Porto

Prof.ª Doutora Raquel Geada Paulino
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5.1 Amanda Conduto - Finalista I Nominee

Madalena Pinto da Silva - Orientador I Tutor

[FINALISTA]

Desenho de localização, com perspectiva de observação, dos miradouros existentes na cidade do Funchal.
Location design, with perspective of observation of the existing viewpoints in the city of Funchal.

Perspectiva da proposta. | Perspective of the proposal.

Memórias de uma cidade-mirante é, antes de mais, um apelo à observação do território, à forma de o questionar e de 
fazer despertar e colocar em evidência pormenores escondidos, traços de um modo particular de habitar que devem 
ser [re]introduzidos no território, não pela nostalgia ou lamentação dos tempos perdidos, mas sim, como forma do 
passado chegar até nós e se tornar operante e actuante na cidade, preservando uma identidade cultural adaptada ao 
nosso tempo. 

Neste trabalho, procuramos compreender o contexto e decifrar os sinais deixados sobre o território ao longo do 
tempo para, na aproximação a estes fragmentos, entendermos o seu valor na composição da paisagem da cidade do 
Funchal. Apontamos, deste modo, alguns princípios de continuidade numa perspectiva de salvaguarda e valorização de 
uma arquitectura e de uma paisagem que têm vindo, lentamente, através do apagamento, a perder a sua identidade.

É neste alinhamento que surgem as estruturas-mirante na cidade do Funchal — miradouros, casinhas-de-prazer e 
torres avista-navios. Estas estruturas, estrategicamente localizadas de modo a tirar partido das vistas sobre o território e 
enquadrar o mar como pano de fundo, assumem-se, neste sentido, como um pretexto, não apenas para [re]pensar a 
cidade contemporânea, de forma a valorizar os seus aspectos identitários e patrimoniais, mas também para estimular 
a identificação das pessoas com a sua cidade, com a sua ilha e, de um modo abrangente, com o enorme valor que 
existe na relação dinâmica entre si e a paisagem que habitam.

A intervenção proposta prende-se com a necessidade de expandir a presença destas estruturas-mirante sobre uma 
zona da cidade que se encontra actualmente em expansão. Exploramos a capacidade que estas estruturas poderão 
assumir enquanto modo de um fazer-cidade, materializando um diálogo harmonioso entre memória, lugar, homem e 
artifício através de uma nova existência que preserva e prolonga, a essência daquilo que foram as estruturas-mirante, 
num tempo passado.

Cremos, por isso, que existe ainda um amplo sentido de validade na sua utilização enquanto ferramentas de manutenção 
da paisagem cultural do Funchal, na sua [re]introdução como factos arquitectónicos relevantes de conexão urbana, 
articulando tempos e consolidando uma lógica compositiva na construção de um chão comum. E se a sua essência 
reside na relação com o lugar, com a experiência de quem a habita e com a memória de um tempo vivido, então tudo 
o resto pode ser variável e diverso.

MEMÓRIAS DE UMA CIDADE-MIRANTE.
PELA VALORIZAÇÃO DA PAISAGEM URBANA DO FUNCHAL.
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Memories of a viewpoint city, is, above all, a call to observe the territory, to question it and to awaken and highlight hidden 
details, traces of kinds of construction that must be reintroduced into the territory, not out of nostalgia or the regret of 
lost times, but as a form of the past that reaches us and becomes active and key in the city, preserving a cultural identity 
adapted to our time. In this work, we seek to understand the context and decipher the signs that remain in the territory 
over time so that, as we approach these fragments, we understand their value in the composition of the landscape of 
Funchal city. In this sense, we point out some principles of continuity in a perspective of protecting and improving an 
architecture and a landscape that slowly, through deletion, lost their identity.

It is in this alignment that observation structures emerge in Funchal city: miradouros, casinhas de prazer e torres avista-
navios. These structures, strategically located to take advantage of the territory views and frame the sea as a backdrop, 
are assumed, in this sense, as an excuse to rethink the contemporary city, in order to improve its aspects of identity and 

Em cima: perfil longitudinal. Em baixo: fotografia da maquete. | Top: longitudinal profile. Below: model photo.À esquerda: perfil transversal e planta do piso 0. À direita: perfil transversal e planta do piso 1.
Left: cross-section and floor plan 0. Right: cross-section and floor plan 1.

heritage, stimulate the identity of people with their city, with their island and with the enormous value that exists in the 
dynamic relationship between them and the landscape they inhabit.

The intervention is related to the need to expand the presence of these structures in an area of the city that is currently 
expanding. We explore the capacity that they can assume as a way of making-city, materializing a harmonious dialogue 
between memory, place, man, and artifice. Therefore, we believe that there is still a broad sense of validity in their use 
as tools to preserve the cultural landscape of Funchal, in their reintroduction as relevant architectural facts of urban 
connection, articulating times and consolidating a compositional logic in the construction of a common ground. And if 
its essence resides in the relationship with the place, with the experience of those who inhabit it and with the memory of 
a time lived, then everything else can be variable and diverse.

MEMORIES OF A VIEWPOINT CITY (CIDADE-MIRANTE).
FOR THE ENHANCEMENT OF FUNCHAL’S URBAN LANDSCAPE.
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5.2 Bernardo Alves - Finalista I Nominee

Álvaro Domingues - Orientador I Tutor

Marta Labastida - Co-orientador I Tutor

[FINALISTA]

A diversidade encontrada choca de frente com os pré-conceitos relativos ao espaço público.
The diversity found clashes head-on with the preconceptions related to the public space.

No Bairro de Paranhos observámos a (In)existência das vivências e rotinas.
In Paranhos neighborhood we observed the (In) existence of experiences and routines.

O presente trabalho nasce da necessidade de compreender de modo mais aprofundado as complexidades do espaço 
público. Colocámo-nos numa relação de simbiose entre a analítica e o projecto para compreender que este último não 
pode ser algo por si só. A observação torna esta simbiose mutável e flexível. O projecto começa aqui, nos lugares, 
para deixar que estes nos conduzam a uma complexificação necessária para a interpretação do que significa o público. 

Utilizando a Cidade do Porto como laboratório, desafiámo-nos a sair de casa para recolher sinais que nos pudessem 
fazer compreender o espaço. Construímos um percurso propositadamente indefinido pela condição da procura, onde 
a diversidade Respigada que encontrámos choca de frente com alguns pré-conceitos típicos do planeamento urbano. 
Propomo-nos a eliminá-los para conseguir dar lugar à diversidade. 

Destacamos seis lugares, a Praça do Marquês de Pombal (Dinâmicas), o Parque do Covelo (Rede), o Bairro de 
Paranhos ((In)existência), a Via de Cintura Interna (Dissonância), a viela (Acaso), e o Bairro do Outeiro (Bricolage). 
A fragmentação das Dinâmicas manifestou-se como a forma mais pertinente de desmontar lugares extremamente 
complexos; a Rede fez-nos compreender a imprevisibilidade do campo de ação de um lugar na cidade e também o 
papel das referências espaciais na construção da ideia de espaço público; a (In)existência mostrou que a diversidade 
não depende só das características espaciais de um lugar e que apesar de ter um papel relevante a arquitectura não 
é, por si só, motor da composição do colectivo; a Dissonância adquiriu um papel preponderante porque demonstrou 
claramente que os pré-conceitos são bloqueadores da leitura da diversidade; o Acaso ensinou-nos que uma coisa 
nunca é só uma coisa, e que a cidade nos pode surpreender a cada caminhada; e a Bricolage que mostrou a 
necessidade e acima de tudo a urgência de um constante readaptar das formas de ver os lugares. Representámo-los 
e deixamos que as questões levantadas inundassem a investigação que se pretendia realizar. 

Caminhar entre a diversidade e a indiferença coloca-nos numa posição em que reconhecemos o colectivo como uma 
necessidade à condição humana. Expomos esta problemática num manifesto contra a indiferença generalizada, na 
expectativa de contribuir para um renovado projecto de (com)posição do colectivo.

CAMINHAR PELA DIVERSIDADE. POR UMA (COM)POSIÇÃO DO COLECTIVO.
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Na Praça do Marquês apenas a sobreposição das Dinâmicas possibilita a compreensão do lugar.
At Praça do Marquês, only the overlapping of the Dynamics makes it possible to understand the place.

The current work rises of the necessity to understand, in a dipper way, the complexity of the public space. We put 
ourselves in a symbiotic relationship between analytics and project to understand that the last one cannot be something 
in itself. Observation makes this symbiosis changeable and flexible. The project starts here, in the places, to let them lead 
us to a necessary complexification for the interpretation of what public means.

Using the City of Porto as work field, we challenged ourselves to leave the house to collect signals that could make us 
understand the space. We build a purposefully non defined path where the gleaned diversity that we found clashes with 
some typical preconceptions of the urban planning. We propose to eliminate those to make room for diversity.

We highlight six places, Praça do Marquês de Pombal (Dynamics), Parque do Covelo (Network), Bairro de Paranhos ((In)
existence), Via de Cintura Interna (Dissonance), the alley (Chance), and Bairro do Outeiro (Bricolage). The fragmentation 
of the Dynamics was shown to be the most pertinent way to dismantle extremely complex places; the Network made 
us understand the unpredictability of the field of action of a place in the city and also the role of spatial references in 
the construction of the idea of public space; (In)existence has shown that diversity does not depend only on the spatial 
characteristics of a place and that despite having a relevant role, architecture is not, in itself, the engine of the collective’s 
composition; Dissonance acquired a leading role because it clearly demonstrated that preconceptions are blockers in 
the understanding of diversity; Chance taught us that one thing is never just one thing, and that the city can surprise 
us in every walk; and Bricolage, that showed the need and, above all, the urgency of constantly adapting the ways of 
seeing places. We represented them and let the issues raised flood the investigation that was intended to be carried out.

Walking between the diversity and the indifference, put us in a position where we recognize the collective as a human 
necessity. We expose this problematic in a manifesto against widespread indifference, aiming to contribute for a renewed 
project of (com)position of the collective.

No Bairro do Outeiro as rotinas dos moradores ajudaram a perceber a Bricolage que constrói o lugar.
In Bairro do Outeiro the routines of the residents helped to understand the Bricolage that builds the place.

WALK THROUGH DIVERSITY. FOR A (COM)POSITION OF THE COLLECTIVE.
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5.3 Pedro Conde - Finalista I Nominee

Luís Viegas - Orientador I Tutor

Rui Cardoso - Co-orientador I Tutor

[FINALISTA]

1.Capela / 2.Pedreira Antiga / 3.Ancoradouro Natural / 4.Ruína Forte / 5.Ruína Romana.
1.Chapel / 2.Ancient Quarry / 3.Natural Harbor / 4.Fort Ruin / 5.Roman Ruin.

I.Planta Cobertura / II.Planta Interior. | I. Roof Plan / II. Interior Plan.

Situada ao largo da costa alentejana, perto de Porto Covo, a Ilha do Pessegueiro é um dos principais marcos geográficos 
do litoral português, e constitui um antigo nexus de cruzamento entre povos e culturas desde o século III a.C até aos 
dias de hoje. Em 2018, a propósito de um concurso de ideias, foi escolhida como local de intervenção para o projeto 
de uma capela. O presente trabalho constitui uma resposta direta a esse concurso.

A primeira preocupação debruçou-se sobre o problema do programa e as suas implicações em contexto 
contemporâneo. Que forma - se alguma - assume o “sagrado” nos dias de hoje? Atualmente, a ideia de sacralidade 
é, para muitos, menos que credível, e o que antes era terra firme é hoje um abismo profundo. O título deste trabalho 
remete diretamente para a condição contemporânea, onde nos vemos forçados a erguer estruturas sobre o abismo 
que se abriu entre o homem e o mundo, aquando a morte de deus e a epifania niilista. Neste enquadramento, construir 
um edifício religioso torna-se um ato necessariamente transgressivo, que obriga a repensar por completo a essência 
da sacralidade e do próprio gesto criativo.

A  ideia do símbolo enquanto elemento consolidador dum significado universal foi, por isso, abandonada, e o desígnio 
deste projeto orientou-se, antes, por um conjunto de intenções sensíveis. Entendida como um meio reconciliatório 
de dois extremos (a vida e a morte), a sacralidade tem-lhe implícita uma espécie de tensão existencial. Foi esta 
ideia de tensão entre opostos que dominou o desenvolver do projeto. O resultado foram dois espaços, um dos 
quais se encontra associado a uma estrutura semi-ruinosa e monumental que é a capela propriamente dita.  
O outro, comprimido entre os volumes maciços da pedreira, assinala a subtração e dá abertura ao drama e ao evento 
performativo. Deste modo se colocam em confronto duas modalidades ontológicas fundamentais: o sagrado e o 
profano.

Extirpada do seu berço, a rocha de arenito foi depois atravessada por uma mão-cheia de estacas e suspensa sobre um 
pequeno vazio escavado no solo, junto ao mar. O que se queda é um objeto estranho e raquítico, retido num equilíbrio 
precário algures no limiar da estabilidade. Dá-se assim origem a um outro par de espaços distintos que conjuntamente 
integram a área praticável da capela e partilham de uma correspondência direta com a dicotomia individual/coletivo. 
Sobre a rocha, ao ar-livre, um baloiço oscila ante o mar e dá lugar ao isolamento; no piso de baixo, onde a ameaça de 
esmagamento é uma constante, um banco corrido convida à comunhão junto ao fogo, entre pontos de cor dispersos 
e o som da maré crescente.

CONSTRUIR SOBRE O ABISMO:
PROJETO PARA UMA CAPELA NA ILHA DO PESSEGUEIRO.
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Perspetiva do Alçado Poente / Perspetiva Interior / Cortes A + B.
Perspective of the West Elevation / Interior Perspective / Cross sections A + B.

Situated off the coast of Alentejo, near Porto Covo, Pessegueiro Island is one of the main geographical landmarks of 
the portuguese coastline, and constitutes an ancient nexus for different peoples and cultures since the 3rd century B.C. 
until today. In 2018, apropos of an ideas competition,  it was chosen as the project site for a chapel. The present work 
is a direct response to that competition.

The first concern regarded the problem of the program and its implications in a contemporary context. What form – if 
any – does the “sacred” take nowadays? Currently, the idea of sacredness is, for many, less than believable, and what 
was once solid ground is now a yawning abyss. The title of this work refers directly to the contemporary condition, 
wherein we’re forced to raise structures over the abyss torn between man and the world by the death of god and the 
nihilist epiphany. In this framing, to build a religious building becomes a necessarily transgressive act that forces a deep 
rethinking of the essence of sacredness and of the creative gesture itself.

The idea of symbol as a container of universal meaning was, therefore, abandoned, and this project’s design was guided 
rather by a collection of sensible intentions. Understood as a reconciliatory medium between two extremes (life and 
death), sacredness carries within itself a kind of existential tension. It was this idea of tension between opposites that 
dominated the development of the project. The result is two spaces, one of which is associated to a monumental, semi-
ruinous structure, which is the chapel itself. The other space, compressed between the massive bodies of the quarry, 
signals a subtraction and gives rise to drama and the performative event. Thus, two fundamental ontological modalities 
are placed in direct confrontation: the sacred and the profane.

Plucked out of its cradle, the sandstone rock was then impaled by a handful of stakes  and suspended over a small 
void excavated in the ground, near the sea. What remains is a strange and rickety object, held in a precarious balance 
somewhere in the threshold of stability. A new pair of distinct spaces is thence created, that together integrate the 
habitable area of the chapel and share a direct correspondence with the individual/collective dichotomy. Above the rock, 
in the open air, a swing sways against the sea and gives place for isolation; in the space below, under the looming threat 
of gravity, a long bench allows for a fireside communion among scattered points of color and the sound of rising tide.

Espaço Interior (A Caverna).| Interior Space (A Caverna).

TO BUILD OVER THE ABYSS:  
PROJECT FOR A CHAPEL IN PESSEGUEIRO ISLAND.
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5.4 Rita Correia - Finalista I Nominee

Carla Garrido de Oliveira- Orientador I Tutor

Filipa Guerreiro - Co-orientador I Tutor

[FINALISTA]

Vista aérea geral da implantação do Tanatório. | Aerial overview of the Tanatory implantation.

Implantação do Tanatório no lugar. | Implementation of the Tanatory in the area.

A morte é um acontecimento inerente à vida que necessita de um espaço próprio para a sua celebração. O tanatório 
é hoje a resposta arquitetónica a esta necessidade, possibilitando um conjunto de espaços para rituais cada vez mais 
pessoais e expressivos a nível simbólico. Esta necessidade resultou numa investigação em torno da conceção de um 
tanatório para a cidade do Porto, desenvolvendo-se segundo uma relação entre a construção mental da ideia de um 
espaço dedicado à celebração do ritual da morte; e da construção desenhada de um edifício capaz de acolher um 
programa com requisitos muito sensíveis, entendido como algo a meio caminho entre um crematório, cemitério e 
espaços de despedida.

O foco da dissertação consiste no modo como interpretamos a diferença entre a vida e a morte, e essa transição 
ou interrupção adquire expressão em arquitetura; comunicando valores imateriais e culturais, pela manifestação de 
crenças, tradições ou abstrações que convivem com o espaço físico, numa atmosfera que conjuga valores imensuráveis. 
Assim, é pertinente desenvolver um espaço laico, livre de qualquer conotação religiosa, que ofereça o devido apoio 
à prática das cerimónias de despedida e cremação, materializando a herança cultural que um edifício deste carácter 
desempenha no processo de projeto ao articular questões de construção programática e simbólica.

Da escala do território ao lugar, o projeto ancora-se num terreno expectante do vale do Rio Torto em Campanhã. 
Escolhe-se como local de implantação um lugar que sempre permaneceu suspenso e aparentemente sem interesse 
para os vivos; um terreno caracterizado por desníveis significativos e cujo posicionamento e amplitude visual permitem 
uma relação panorâmica com o Rio Douro.

É assim apresentada a proposta de projeto do Tanatório do Porto, um equipamento que só nas últimas décadas 
conquistou maior relevância a nível social e cultural, e consequentemente, gerou maior preocupação de ser pensado 
e desenhado em arquitetura. Deste modo, defende-se que cabe ao arquiteto promover estes espaços de um 
significado próprio através da criação de espacialidades que sensibilizem o pensamento social e de novas dinâmicas 
urbanas que interliguem a necrópole e a metrópole do século XXI. O tanatório deverá representar uma nova etapa de 
conceptualização dos espaços da morte, como lugar visitável não apenas em ocasiões cerimoniais, mas possibilitando 
novas convivências entre os vivos e os mortos; um recinto aberto que não implica a perda do significado do espaço da 
morte, mas que se implanta na envolvente revelando a sua importância simbólica, social e urbana. 

ESPAÇOS DE SOMBRA.  
ENSAIO PROJETUAL DE UM TANATÓRIO PARA O PORTO.
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Distribuição espacial do Tanatório. | Spatial distribution of the Tanatory.

Death is an unavoidable event in life that needs a proper space for its celebration. Currently, the funeral home (tanatório) 
is the architectural approach to this need, providing a set of spaces for increasingly personal and symbolically expressive 
rituals. The following dissertation is the result of an investigation about the conception of a funeral home (tanatório) for the 
city of Porto, developed around the mental construction of a space dedicated to celebrating the ritual of death, and the 
designed construction of a building capable of accommodating a program with very sensitive requirements, idealized as 
a singular concept which lives in the limbo between a crematorium, a cemetery and a farewell space. 

The core of the dissertation lies in how we interpret the difference between life and death, and this transition or interruption 
takes on an expression in architecture; communicating immaterial and cultural values, through the manifestation of 
beliefs, traditions or abstractions that coexist with the physical space, combining immeasurable values all in the same 
atmosphere. Was then proposed a tripartite structure, organized according to the following sequence – Place | Use | 
Form – adapted from the idea proposed by Peter Zumthor: 

It happens when it is impossible to remove something without destroying the whole. Place, use and form. The shape 
reflects the place, the place just is, and the use reflects both. 

In a first moment, in the chapter PLACE, the approaching process to the funerary architecture is presented based on 
the circumstance of belonging to a place. Choosing the city of Porto as the place of intervention came from finding an 
insufficient number of funeral homes available and suitable for the funeral services of the population from Porto. The 
overcrowded municipal cemeteries are unable to expand due to the continued densification of the urban structure and 
the only three available crematoriums – Prado do Repouso, Lapa (privately managed) and Paranhos – are no longer 
able to respond to the growing demand, forcing residents to seek for the Sendim funeral home, in the neighboring 
municipality of Matosinhos. In many of these cases, due to overcrowded operating schedule, in the crematorium it is 
only possible to carry out the cremation process, forcing the farewell ceremonies to be carried out in other spaces such 
as mortuary chapels or churches in the city. In this way, there does not seem to be a space that combines these two 
stages – that of farewell ceremonies and cremation- that is not associated to the Catholic religion. Thus, it is relevant 
to develop a secular space, free from any religious connotation, that offers due support to the practice of farewell and 
cremation ceremonies.

From the territorial scale to the place, the project is anchored in valley of Torto river, in Campanhã. Chosen a place that 
has always remained empty, with apparently no interest to the living. A terrain whose position offers a wide visual range 
and a panoramic relationship with the Douro river.

O átrio porticado - Entrada no Tanatório. | The porticated atrio - Entrance to the Tanatory.

SHADOW SPACES.
PROJECT FOR A TANATORY IN PORTO.
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08 Escola Superior  
Artística do Porto
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA

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”. 

Diretor / Coordenador do Curso

Paolo Marcolin

08 Porto Higher Education  
Arts School
DEPARTMENT OF ARCHITECTURE

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”.

Director / Course Coordinator

Paolo Marcolin
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8.1 Cláudia Pereira - Finalista I Nominee

Michele Cannatà - Orientador I Tutor

[FINALISTA]

Este trabalho centra-se na reabilitação e posterior ampliação do Palácio da Justiça de Santa Maria da Feira, da autoria do arquiteto 
Viana de Lima. Este estudo visa preservar a memória do lugar, interpretar, reabilitar e valorizar o património Moderno. As caraterísticas 
da obra foram preservadas, e de uma forma muito subtil adaptadas, para que o edifício consiga no século XXI exercer as funções para 
a qual foi projetado.

This work focuses on the rehabilitation and subsequent expansion of the Santa Maria da Feira Palace of Justice, designed by the architect 
Viana de Lima. This study aims to preserve the memory of the place, interpretate, rehabilitate and enhance the Modern heritage. The 
characteristics of the work have been preserved, and adapted in a very subtle way, so that the building can perform the functions for 
which it was designed.in the 21st century 

Palácio da Justiça de Santa Maria da Feira (1991). Fotografia: Cláudia Pereira. | Palace of Justice of Santa Maria da Feira (1991). 
Photography: Cláudia Pereira.

“Reabilitação e ampliação de um Edifício Moderno”, surge no âmbito de alertar para a importância da reabilitação do 
património nacional, na maioria das vezes esquecido. O Palácio da Justiça, é da autoria de Viana de Lima e sendo uma 
obra Moderna, serve o presente trabalho para a promoção de uma nova forma de “requalificar a cidade”, e recuperar 
através da reabilitação do seu património Moderno os seus espaços centrais.

O edifício está ao abandono desde 2008 e em constante degradação, sendo necessária uma reabilitação. As 
instalações revelam-se insuficientes para as necessidades de um Tribunal Judicial de Comarca do século XXI, sendo 
imprescindível uma ampliação, de modo a responder ao extenso programa que necessita.

Tratando-se de um edifício do período Moderno, com aspetos arquitetónicos atuais e válidos, a intervenção no antigo 
Palácio da Justiça atua quase como um restauro, para que não seja perdida a essência e os valores do projeto original.

A proposta do novo edifício, interpreta e recorre aos valores mais relevantes da pré-existência, como a altura do edifício, 
alinhamentos, betão à vista, caixilharias em alumínio, pátios, entre outros elementos, que faziam parte da linguagem de 
Viana de Lima, para implementar no volume proposto, como forma de aproximação ao local e ao edifício pré-existente. 
A interação dois edifícios é reforçada através de outros conectores, como a coerência espacial, a entrada principal do 
mesmo lado e um espelho de água.

Considerando a linguagem utilizada pelos Modernos, esta ação contemporânea minimiza o impacto do novo edifício, 
que se materializa num volume único, introspetivo, que não se sobrepõe à escala da pré-existência, mas que se afirma 
e diferencia enquanto objeto.

Esta coerência é importante, para que se consiga compreender que apesar de serem dois edifícios distintos, com 
linguagem e épocas de construção diferentes, funcionarão como um só. E é importante percebermos que é ao valorizar 
o passado, que conseguimos construir um futuro.

REABILITAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UM EDIFÍCIO MODERNO.
PALÁCIO DA JUSTIÇA DE SANTA MARIA DA FEIRA.
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Alçado Sul- Edifício Proposto Alçado Poente

Alçado NascenteAlçado Norte- Edifício Proposto

Axonometria do edifício proposto. | Axonometry of the proposal.

“Rehabilitation and expansion of a modern building”, appears in the scope of alert for the importance of the rehabilitation 
of the national heritage, that most of the times is forgotten. This work, Palace of Justice, designed by Viana de Lima, 
serves to promote a new way of “requalifying the city” and to recover the central spaces through the rehabilitation of 
this Modern heritage. 

The building has been abandoned since 2008, requiring rehabilitation due to his constant degradation. The facilities 
revealed to be insufficient for the requirements of a 21st Century Judicial District Court, therefore an expansion is 
essential, in order to respond to an extensive necessary program. 

As it is a building from the Modern period, with current and valid architectural aspects, an intervention of the old Palace 
of Justice acts almost like a recovery, so that the essence and values of the original project are not lost. 

The proposal of the new building, interprets and calls upon the most important values of its pre-existent characteristics, 
such as the height of the building, alignments, exposed concrete, aluminum frames, courtyards, among other elements, 
which is part of the language of Viana de Lima, as a way of approaching the site and the pre-existing building. The 
interaction of both buildings is increased through other connectors, such as spatial coherence, the main entrance on 
the same side and a water mirror. 

Considering the language used by the architects of Modernism, this contemporary action minimizes the impact of the 
new building, which materializes in a single, introspective volume, stating and differing itself as an object, instead of 
overlapping with the pre-existence scale. 

This consistency is necessary to understand that, despite being two different buildings, with different languages and 
construction times, they will work as one. It is also important to realize that is by enriching our past, that we create the 
future.

Os alçados do novo conjunto proposto para o Palácio da Justiça demonstram a coerência espacial pretendida.
The elevations of the new proposal for the Palace of Justice demonstrate the desired spatial coherence.

REHABILITATION AND EXPANSION OF A MODERN BUILDING.
PALACE OF JUSTICE IN SANTA MARIA DA FEIRA.
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Organigrama funcional dos dois edifícios. | Functional organization chart of the two buildings.
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09 Universidade Lusíada  
do Porto
FACULDADE DE ARQUITETURA E ARTES

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.” 

Diretor do Curso de Arquitectura

Francisco Peixoto Alves

09 Lusíada University  
of Oporto
FACULTY OF ARCHITECTURE AND ARTS

The faculties of Architecture and Art (faa) of Universidade Lusíada Norte are heirs of 
the type of Architecture education that has its origins at the Fine Arts Academies. 
The formative syllabus includes PhDs in Architecture and Design, a degree in 
Design, a Masters in Product Design and an Integrated Masters in Architecture. 
They have a Department for Investigation on the Territory, Architecture and Design 
(CITAD). 

The training’s philosophy and format are based on the Project school systemic 
methodology, that aggregates the various conceptual and project tendencies and 
practices of the architect’s activity. This way, the training provided is guided by 
theoretical, cultural and technological excellency in articulation with the work of 
CITAD’s researchers. 

Faas play the role of spaces of teaching, cultural debate and research within 
the field of Architecture and Design’s disciplinary autonomy, in which the most 
diverse tendencies regarding disciplinary reflection and practice are divulged 
and experimented, giving students the ability to star in the future of architectural 
practice in the sphere of construction, rehabilitation and urban requalification, and 
in the future of Design in the spheres of product, communication and strategy.” 

Diretor of the School of Architecture

Francisco Peixoto Alves
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9.1 José Alves - Finalista I Nominee

João Martins Cardoso - Orientador I Tutor

[FINALISTA]

Da ruína, uma mutação para abrigo. | From ruin, a mutation to shelter.

A relação entre a ruína mutante e a sua envolvente, possibilidades e probabilidades. 
The relation between a mutant ruin and its surroundings, possibilities and probabilities.

A gênese, mutação funcional, adequa toda a dimensão processual da Arquitetura a articulações mais hábeis entre 
passado, presente e futuro.

Sobre as vantagens e desvantagens das mudanças funcionais que podem ser aplicadas parcial ou totalmente, 
confronta-se a realidade com algo que por vezes deturpa a identidade e o contexto, levando a uma degradação 
progressiva da nova função presente. Quando o propósito existencial da função desaparece, resta um modelo gerador 
de espaços anónimos e rígidos. Um algo espacial, sem função nem propósito.

São pontos-chave da mutação funcional, os conceitos – Dinamismo, Versatilidade, Flexibilidade, e Sustentabilidade 
– os princípios fundamentais – Probabilidade e Possibilidade – e a base de ação – Função – bem como, a relação 
entre mutação e regeneração, conceitos de sobrevivência, que realça as limitações funcionais, formais, estruturais e 
compositivas, induzindo a intervenções que se adequem in situ.

O programa proposto, faz uma analogia ao caráter habitacional e de apoio às funções agrícolas. Uma interpretação 
metafísica de um abrigo mutante. Assim, o piso superior, destina-se a permanências curtas, e o inferior, com caráter 
itinerante, apoia as paragens breves e rápidas.

A entrada, é marcada pela porta ajustada ao interior do vão inferior direito de quem percorre o Caminho de Xisto. 
Mantendo a liberdade espacial encontrada na ruína, no piso superior, existe módulos de dormir, zona de cacifos, 
instalação sanitária, miradouro e jardim. No piso inferior, balneário, área de preparação de refeições, descanso e 
convívio.

A reconstrução, pelo método de anastilose, reutiliza materiais com sinais de pertença respeitando o seu contexto 
natural. A alvenaria de tijolo a adicionar será preso ao xisto por grampos, marcando o material e o tempo. O pavimento 
de pinho local sobre terra compactada, faz uma analogia ao que existia no piso superior, e à função agrícola do piso 
inferior. A cobertura em beirado duplo, será regenerada por um sistema tradicional de duas águas, de estrutura em 
asna e revestida por telha de meia cana com acrescento de materiais de origem natural processados industrialmente, 
como madeira lamelada e cortiça.

Não há simulações e os sistemas processuais propostos conferem reversatibilidade na sua aplicação. A mutação, visa 
inclusive, transmitir uma experiência semelhante ao encontrado na visita à ruína, como: o acesso indireto ao balneário; 
a escada rematar no vão que serviu de entrada; e o rasgo sinuoso ao vão central.

AS MUTAÇÕES FUNCIONAIS COMO FATOR DE REGENERAÇÃO DO PATRIMÓNIO RURAL.
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The genesis, functional mutation, suits the entire Architectural procedural dimension to a more skillful union between 
past, present and future.

Regarding the advantages and disadvantages of the functional changes that can be applied, reality is confronted with 
something that sometimes distorts the identity and the context, leading to a progressive degradation of the new existing 
function. When the existential purpose of the function disappears, only a model that generates anonymous space 
remains. A spatial something, without neither function or purpose.

Keys to functional mutation are, the concepts – Dynamism, Versatility, Flexibility, and Sustainability – the fundamental 
principles – Probability and Possibility – and the foundation of action – Function – as well, the relationship between 
mutation and regeneration, survival concepts, which highlights the functional, formal, structural and composition 
limitations, inducing to a more appropriate intervention in situ.

The program makes an analogy to the previous house characteristics, the agriculture support. A metaphysical 
interpretation of a mutant shelter. Thus, the upper floor is intended for short stays, and the lower floor, with an itinerant 
purpose, supports quick stops.

A funcionalidade do abrigo mutante como elemento regenerador. 
The functionality of the mutant shelter as a regenerating element.

Mutação Funcional, de espaço descaracterizado e anónimo a abrigo necessário e regenerador. 
Functional Mutation, from uncharacterized and anonymous space to necessary and regenerating shelter.

The interior adjusted door of the lower right opening, from those who travel in the Schist Path, marks the entrance. 
Keeping the spatial freedom found in the ruin, upstairs exists, sleeping modules, locker area, toilet, a viewpoint and a 
garden. Downstairs, a bathroom, and an area to prepare meals, rest and socialize.

The reconstruction using the anastylosis method, reuses materials with belonging signs, with the intention of respecting 
their natural context. The brick to be added will be attached to the Schist by clamps, marking material and time. The 
pavement of local pine on compacted earth, makes an analogy to what existed on the upper floor, and to the agriculture 
purpose of the lower floor. The double-edged roof will be regenerated by a traditional gable roof system, with a scissor 
truss structure and covered by a half-cane tile, with the adding of industrially processed materials, such as laminated 
wood and cork.

There are no simulations, and the proposed systems provide reversibility. The mutation, also aims to transmit the same 
experience that was found first in the ruin, such as: the indirect access to the bathroom; the stairs ending up in the 
opening that was used as an entrance; and the sinuous rip/tear to the central viewpoint.

FUNCTIONAL MUTATIONS AS A FACTOR IN THE REGENERATION OF RURAL HERITAGE.
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11 Universidade de Coimbra
FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA -  

DEP. ARQUITETURA

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.

Diretor do Departamento de Arquitectura

Jorge Figueira

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

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. 

Director of the Department of Architecture

Jorge Figueira
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11.1 João Neto - Finalista I Nominee

Luís Miguel Maldonado de Vasconcelos Correia - Orientador I Tutor

[FINALISTA]

Piso térreo. | Ground floor.

Corte GH / Corte CD. | Cross section GH / Cross section CD.

Situado na foz do Rio Minho, o Forte da Ínsua encontra-se a 200 metros da costa portuguesa, sendo a extensão da ilha 
de cerca de 400 metros. Marcado por várias fases de transformação e desenvolvimento, a construção da fortificação 
mantém-se até aos dias de hoje, como a última fase de transformação do edificado. 

A proposta, procura curar a Ínsua, reparando a pré-existência, enxertando o construído segundo um novo programa, 
acrescentando novas valências, integrando-as numa estratégia atenta ao contexto territorial e histórico da região. 

Entendeu-se que o programa de Pousada seria o mais adequado, uma vez que o Forte atua como uma pequena 
comunidade, onde todos os espaços se encontram associados aos programas e rotinas de natureza religiosa e militares.

Por se tratar de uma ilha, encontra-se no limite de dois domínios: o terrestre e o marítimo. A primeira preocupação 
passou pela criação de um ponto de atracagem, que se interpõe ao elemento mais estável: o muro. Esta nova 
estrutura prolonga-se e direciona-nos para a praia, para o Forte, e para as formações rochosas orientadas a poente. 
Aí, encontram-se as novas piscinas das marés, que usam as rochas como elemento agregador para constituição de 
muros que contenham a água do mar.

Atualmente mantém-se a vegetação primitiva, constituída por açucenas brancas e chorões das praias. Propõe-se a 
formação de um passadiço, com o intuito de exaltar o Forte, o Revelim e a sua relação com o Monte de Santa Tecla, 
considerando a existência da vegetação e o seu delicado equilíbrio.

A Fortaleza e o Convento dividem-se entre o público e o privado. O domínio público é composto por área museológica, 
loja, Capela, o limite construído do Forte e o piso térreo do Convento. O domínio privado é subdividido entre as zonas de 
serviço e as zonas de hóspedes. As áreas de hóspedes referem-se às celas do Forte, e ao primeiro piso do Convento. 
As zonas de serviço serão compostas pelos quartos de serviço com sala comum, cozinha, lavandaria e arrumos. 

Dois novos corpos procuram rematar o construído, conferindo-lhe um novo sentido. A aplicação de uma nova solução 
construtiva na cobertura diferencia estes dois volumes, marcando um novo momento na história do Forte e do Convento.

Intervenções pontuais facilitam o acesso aos vários pontos de interesse do Convento. O Claustro, foi reinterpretado, 
redesenhando-se a passagem e a cobertura segundo os métodos construtivos tradicionais, conciliando as tecnologias 
utilizadas na época com as novas tecnologias.

[RE]PENSANDO O FORTE DA ÍNSUA.
O ENCONTRO ENTRE O MAR, A HISTÓRIA E A CRENÇA.
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Corte PQ / Corte IJ. | Cross section PQ / Cross section IJ. Axonometria explodida. | Exploded axonometry.

Located at the mouth of the River Minho, the Fort of Ínsua is located 200 meters from the Portuguese coast, with an 
approximate length of 400 meters. Marked by several phases of transformation and development, the construction of 
the fortification remains to this day, as the last stage of transformation of the building.

The proposal seeks to cure the Ínsua, mending the pre-existence, grafting the built according to a new program, adding 
new features, integrating them in a strategy that is attentive to the territorial and historical context of the region.

It was determined that the creation of an Inn would be the most appropriate, since the Fort acts as a small community, 
where all spaces are associated with religious and military programs and routines.

Because it is an island, it is at the edge of two domains: land and sea. The first concern was the creation of a docking 
point, which grasps to the most stable element: the wall. This new structure extends and leads us to the beach, the Fort, 
and the rock formations located to the West. There, are found the new tidal pools, which use the existing rocks as the 
aggregating element for building walls that contain sea water.

To this day, the original vegetation remains, composed by Lilium album and Carpobrotus edulis. A walkway is proposed, 
in order to extol the Fort, the Ravelin, and its relationship with the Santa Tecla mountain, taking into consideration the 
existence of the vegetation and its delicate balance.

The Fortress and the Convent, are divided between public and private. The public domain consists of a museological 
area, a shop, a Chapel, the Fortress walls and the ground floor of the Convent. The private domain is subdivided between 
service and guest areas. The guest areas refer to the cells of the Fort, and the first floor of the Convent. The service areas 
consist of the service rooms with common room, kitchen, laundry and storage.

Two new bodies cap the built, giving it a new meaning. The use of a new constructive solution on the roof, identifies these 
two volumes, setting a new moment in the history of the Fort and the Convent.

Specific interventions facilitate access to the various points of interest in the Convent. The cloister was reinterpreted, 
redesigning the passage and the roof, according to traditional construction methods, combining the technologies of old, 
with the new ones.

[RE] THINKING THE FORT OF ÍNSUA.
BETWEEN THE SEA, HISTORY AND BELIEF.
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12 Universidade da  
Beira Interior
DEP. DE ENGENHARIA CIVIL E ARQUITECTURA  

Somos uma escola pequena, com cerca de 400 alunos, que tem apostado na 
importância das relações pessoais e de trabalho entre professores e estudantes, 
dispondo de instalações adequadas e de boas condições de alojamento. Os 
arquitectos aqui formados recolhem apreciações positivas à medida que se vão 
afirmando, cada vez mais, em diferentes países e continentes.

A prática de atelier permanente da nossa escola tem vindo a atraír estudantes 
estrangeiros e a merecer interesse de professores de outras universidades que 
connosco partilham saberes, orientam alunos, proferem conferências.

Os trabalhos desenvolvidos no Projecto fazem a síntese do percurso académico 
em todos os anos do curso e são a afirmação das competências adquiridas pelos 
estudantes, sob o princípio que o processo culmina na aplicação dos conhecimentos 
na proposta arquitectónica, objectivo central de toda a aprendizagem.

Defendemos que uma boa formação nas áreas da construção e das estruturas 
na definição do perfil geral dos nossos estudantes, os habilita positivamente para 
a prática profissional, possibilitando a capacidade de garantir o rigor económico, 
construtivo e conceptual nos seus projectos.

Nesta dinâmica, são orientadores os critérios da directiva europeia 2005/36/CE, 
como afirmação de um grupo profissional que, ainda e mais que nunca, se vê 
obrigado a reclamar as competências do exercício da profissão.

Director do curso de Arquitectura

José Neves Dias

12 University of  
Beira Interior
DEPT. OF ARCHITECTURE AND CIVIL ENGINEER

We are a small school, with around 400 students, who have been focusing on 
the importance of personal and working relationships between teachers and 
students, having adequate facilities and good accommodation conditions. The 
architects trained here gradually gather positive appraisals as they assert their 
practices in different countries and continents.

Our school’s practice of permanent atelier calls foreign students and the interest 
of professors from other universities who join us with lecturing and student 
mentoring.

The student work developed in the context of the Design Project course 
summarizes all previous years of the architecture course and testify for their skills 
under the principle that the process culminates in the application of knowledge in 
the architectural proposal – this being the core objective of all learning.

We maintain that a good training in the fields of building construction and building 
structures lays in the definition of the general profile of our students, which 
positively enables them in their future professional practice, ensuring economic, 
constructive and conceptual competence in their projects.

In this dynamic, the European Directive 2005/36 / EC is a guiding criteria, as 
affirmation of a professional group that is today, more than ever, compelled to 
claim the competences of the exercise of the profession.

Head of Arquitecture Department

José Neves Dias
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Laura Conde - Finalista I Nominee

João Paulo Fialho de Almeida Pereira Delgado - Orientador I Tutor

João Carlos Gonçalves Lanzinha - Co-orientador I Tutor

[FINALISTA]

Vista aérea do Centro Cultural e Interpretativo de Marvila. | Aerial view of Marvila Cultural and Interpretive Center.

Vão livre para atividades recreativas. | Free area for recreational activities.

O principal objetivo da dissertação, é conceber uma proposta de projeto utilizando vários métodos para otimizar o 
desempenho energético-ambiental, tal como a conversão para energias renováveis que contribuam para uma boa 
salubridade e um bom conforto, do interior do edifício, minimizando desta forma as necessidades energéticas.

Para tal foi necessário analisar o local a intervir em Marvila, nomeadamente o meio envolvente, a história do local 
e dos edifícios presentes, os ventos predominantes, as condições de insolação e os materiais mais adequados. Foi 
dado grande destaque às ruínas, de elevado valor histórico, da Quinta dos Alfinetes. Esta Quinta, situada a nordeste do 
território, foi construída na primeira metade do século XVIII.

Pretende-se, após uma análise teórica acerca das soluções eficientes energético-ambientais, realizar um projeto de 
arquitetura que:

a) Evidencie e realce a ruína de grande valor histórico da Quinta dos Alfinetes; 
b) Adeque os espaços às necessidades da comunidade; 
c) Aplique vários métodos construtivos que proporcionem salubridade e bem-estar, quer a nível interior, quer exterior, 
do edifício; 
d) Conceba vários espaços que garantam uma vasta versatilidade de atividades;

O objeto de estudo da presente dissertação (Centro Cultural e Interpretativo de Marvila) derivou da participação num 
concurso alusivo à quinta edição da Trienal de Arquitetura de Lisboa, o qual propôs uma abordagem arquitetónica 
que deveria corresponder a uma conjugação harmoniosa entre a racionalidade construtiva e a beleza natural, sendo 
as premissas principais a espacialidade e expressão do objeto arquitetónico e uma resposta às necessidades 
contemporâneas.

A racionalidade construtiva deveria ser abordada através de diferentes perspetivas, tais como: a utilização da estrutura; 
do ornamento; da materialidade e dos revestimentos, como uma só linguagem, permitindo assim que o projeto se 
expresse de uma forma ímpar e singular. Esta proposta precisaria também de ser capaz de apresentar simultaneamente 
a capacidade de funcionamento da sua própria estrutura como um sistema de carga do edifício em si, de conseguir 
subjugar a sua própria espacialidade e simultaneamente destacar-se através da sua expressão arquitetónica. 

A realização desta dissertação teve como principal objetivo demonstrar que a redução dos gases com efeito estufa é 
possível num edifício público, sem que isso lhe retire estética ou funcionalidade.

APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES BIOCLIMÁTICAS EM ARQUITETURA.
CENTRO COMUNITÁRIO E INTERPRETATIVO DE MARVILA.

12.1
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The main objective of the dissertation is to conceive a project proposal using several methods to optimize the energy-
environmental performance, such as the conversion to renewable energies that contribute to a good health and a good 
comfort, inside the building, thus minimizing the energy needs. 

For that, it was necessary to analyze the place to intervene in Marvila, namely the surroundings, the history of the 
place and the buildings present, the prevailing winds, the conditions of sunshine and the most suitable materials. Great 
emphasis was placed on the ruins, of high historical value, at Quinta dos Alfinetes. 

This Quinta, located in the northeast of the territory, was built in the first half of the 18th century. It is intended, after a 
theoretical analysis about energy-efficient environmental solutions, to carry out an architectural project that: 

a) Highlight the ruin of great historical value at Quinta dos Alfinetes;  
b) Adapt spaces to the needs of the community;  
c) Apply various construction methods that provide health and well-being, both inside and outside the building;  
d) Design several spaces that guarantee a wide range of activities; 

The object of study of the present dissertation (Marvila Cultural and Interpretive Center) was derived from the participation 
in a competition alluding to the fifth edition of the Lisbon Architecture Triennale, which proposed an architectural 
approach that should correspond to a harmonious combination between constructive rationality and natural beauty, 
the main premises being the spatiality and expression of the architectural object and a response to contemporary 
needs. Constructive rationality should be approached through different perspectives, such as: the use of the structure; 
ornament; materiality and coatings, as a single language, thus allowing the project to express itself in a unique and 
singular way. 

This proposal would also need to be able to simultaneously present the ability of its own structure to function as a load 
system for the building itself, to be able to subdue its own spatiality and simultaneously stand out through its architectural 
expression. 

The completion of this dissertation had as main objective to demonstrate that the reduction of greenhouse gases is 
possible in a public building, without removing its aesthetics or functionality.

APPLICATION OF BIOCLIMATIC SOLUTIONS IN ARCHITECTURE.
COMMUNITY AND INTERPRETIVE CENTER OF MARVILA.

Alçado Sudeste.| Southeast elevation.

Área Comunitária. | Community Area.

Perspetiva do alçado Sudeste. | Perspective of the Southeast elevation.
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13 Universidade de Lisboa
FACULDADE DE ARQUITECTURA

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.

Professor Jubilado da Faculdade de Arquitetura

Michel Toussaint

13 University of Lisbon
FACULTY OF ARCHITECTURE

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.

Honored Professor by Faculty of Architecture

Michel Toussaint
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Diogo Pacheco - Finalista I Nominee

Nuno Mateus - Orientador I Tutor

Manuela Mendes - Co-orientador I Tutor

[FINALISTA]

O Assentamento vista Drone [2019] | O Vale e as Azinhagas [Esc. 1/5000]; O Bairro [Esc. 1/2500]; A Quinta [Esc. 1/500].
The settlement seen Drone [2019] | The Valley and the Azinhagas [Esc. 1/5000]; The Neighborhood [Esc. 1/2500];  
The Farm [Esc. 1/500].

Visão global de inserção no contexto. | Global view in the context.

Dos prazerosos campos periféricos explorados por casas senhoriais e ordens religiosas à sua progressiva ocupação 
industrial, permanecem expectantes nos tecidos da cidade galgada colina abaixo, colina acima, interstícios urbanos 
cercados por um skyline, quase sempre povoado de edifícios díspares em escalas e épocas, como é notório no Vale 
de Santo António, em Lisboa, contexto de análise e intervenção do presente trabalho.

No alto do antigo vale escuro que desce serpenteante da Graça ao Tejo, um Assentamento Industrial Informal, desvenda 
uma realidade cravada nos muros e nas pessoas que habitam em redor dos terrenos em tempos espontaneamente 
ocupados e cultivados junto dos núcleos industriais onde trabalhavam. Pulsante, propõe-se operar cirurgicamente este 
coração constitutivo da alma profunda de Lisboa, com uma tríade de materiais aparentemente banais, pertencentes ao 
património cultural e simbólico dos contextos da indústria e da informalidade - um plinto de betão; uma estrutura em 
CLT (Cross Laminated Timber), um método construtivo leve, límpido, silencioso, minucioso e de rápida execução em 
que a madeira de modo tectónico produz a ambiência do espaço, apreendido num vaivém contínuo entre o estirador 
e a construção integral da Redbridge School da ARX Portugal; e um capeamento em zinco natural, de forma a afirmar 
a sua construtividade, organicidade, densidade e espírito vivencial neste senescente território que se almeja revitalizado 
e integrado na heterogénea cidade.

Assim, incorporados no regenerado conjunto composto por 36 células com tetos altos e inclinados de duas águas ou 
em shed, intenta-se a criação de uma Casa como edifício ordinário, que reflete sobre um conjunto de necessidades 
vitais como o comer, o banho, a higiene e o dormir e de um Equipamento Comunitário e Intergeracional como edifício 
extraordinário, uma estratégia de intervenção sociocomunitária concordante com as necessidades e expetativas da 
comunidade local auscultada presencialmente através de um inquérito por questionário e de entrevistas exploratórias, 
ocupados por cheios e vazios mutáveis do ponto de vista sincrónico e diacrónico que não só respondam às 
necessidades da sociedade contemporânea relativas ao habitar e sociabilizar, mas também enfatizem com um outro 
olhar sensível, cientificamente informado, crítico e interpretativo os (pre)conceitos identitários face aos bairros informais 
e precários transversais ao tempo e ao espaço.

Revitalização | Industrial/Informal | Assentamento | Casa | Equipamento.

ASSENTAMENTO INDUSTRIAL INFORMAL.
UM OUTRO OLHAR - A PROPÓSITO DA QUINTA DO GUSMÃO NO VALE DE SANTO ANTÓNIO.

13.1
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From the joyful countryside exploited by manor-houses and religious orders to the progressive industrial occupation, 
one can still find through the city, uphill, downhill, urban interstices surrounded by a skyline and shaped by distinct scale 
and epoch buildings, as it is noticeable in Santo António valley, context of analysis and intervention of the present work. 

On the top of the old dark valley, meandering descending from Graça to Tagus, an industrial informal settlement unveils 
a reality carved on the walls by those who live near to the once before spontaneously occupied and farmed terrains 
nearby the industrial working areas. Pulsating, it is here proposed to surgically operate this constitutive heart of the 
profound soul of Lisbon, with a triad of apparently banal materials, belonging to the cultural and symbolic heritage of the 
contexts of industry and informality – a concrete plinth; a CLT (Cross Laminated Timber) structure, a light, clear, quiet, 
meticulous and immediate construction method where wood tectonic produces the ambience of space, apprehended 
in a continuous loop between the drawing board and the integral construction of ARX Portugal Redbridge School; and 

Conjunto de insistências fulcral na conceção da Casa [Esc. 1/50] | Amostras de betão/Pavimento exterior [Esc. 1/2].
Set of central insistences in the design of the House [Sca. 1/50] | Concrete samples / Outdoor floor [Sca. 1/2].

Vista das ambiências criadas na Casa e no Equipamento Comunitário; Fragmentos estruturais em PVC e Betão [Esc. 1/20].
View of the ambiences created in the House and Community Equipment; Structural fragments in PVC and Concrete [Esc. 1/20].

a capping in natural zinc, aiming to reaffirm its constructiveness, organicity, density as well as the vivid spirit of this 
senescent territory, long desired to become revitalized and integrated in the heterogeneous city. 

Therefore, incorporated in the regenerated proposal consisting by 36 high ceiling cells, either sloped or shed, it is 
intended to create a House as an ordinary building which reflects on a set of vital needs such as eating, bathing, 
hygiene and sleeping, including a Community and Intergenerational Equipment as an extraordinary building, a socio-
community intervention strategy in line with the needs and expectations of the local community, heard in person through 
a questionnaire survey and exploratory interviews, occupied by voids and structured spaces, both synchronic and 
diachronic mutable, which not only respond to the needs of contemporary society in terms of living and socializing, 
but also emphasize with a new sensitive, scientifically informed, critical and interpretative look at the identity and (pre)
concepts of the informal and precarious neighborhoods through time and space. 

Revitalization | Industrial/Informal | Settlement | House | Equipment.

INFORMAL INDUSTRIAL SETTLEMENT.
ANOTHER LOOK ON THE PURPOSE OF QUINTA DO GUSMÃO IN THE SANTO ANTÓNIO VALLEY.
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Francisco Neves - Finalista I Nominee

Jorge Mealha - Orientador I Tutor

[FINALISTA]

Situação atual / Proposta Urbana. | Current Situation / Urban Proposal.

1 - Maquete da intervenção urbana  /  2 - Imagem Aérea. | 1 - Urban intervention model  / 2 - Aerial image

Tendo como ponto de partida a análise das habitações de origem popular das classes piscatórias portuguesas, 
conhecidas como palheiros, o presente trabalho foca-se numa reinterpretação dessas tipologias e dos ambientes 
vividos nas aldeias marítimas e fluviais, designadamente através do desenvolvimento prático de uma proposta 
revitalização da comunidade do Mexilhoeiro, no complexo lagunar da Alburrica, na cidade do Barreiro.

O tema da habitação, continua a ser um assunto de grande destaque na atualidade, nomeadamente pelas diferentes 
formas como hoje se usufrui e percepciona o espaço doméstico. As famílias e as relações interpessoais tomaram 
novas estruturas e hierarquias, obrigando, assim, a uma perspectiva mais ampla na compreensão das necessidades 
nos modos de habitar. Com base nestes fatores, procurou-se, no âmbito da intervenção arquitetónica, o desenho de 
três tipologias de palheiros que ofereçam uma resposta pertinente às necessidades contemporâneas na habitação.

A proposta de revitalização da Alburrica e da sua frente ribeirinha adjacente teve como maior premissa o estabelecimento 
de um diálogo de reconciliação entre estas, motivando um discurso crítico à crescente degradação destes espaços. 
A expansão do Clube Naval Barreirense, a reabilitação do moinho de maré da Braamcamp, a revitalização da Rua 
Miguel Pais e do Largo do Rosário procuraram, nomeadamente, por revigorar as dinâmicas dos lugares em questão, 
constituindo dispositivos de regeneração urbana.

Os sistemas construtivos adotados, ainda que não sejam próprios da abordagem vernácula, possibilitaram, não só, uma 
aproximação para com as linguagens da arquitetura popular presente nos palheiros, mas também, se demonstraram 
metodologicamente eficazes, tanto pelas suas vantagens em termos construtivos, como pelas suas mais valias 
ambientais.

Os palheiros manifestam uma relação íntima entre o lugar e a Arquitetura, preservando em si uma história repleta de 
tradições, materialidades e processos construtivos muito próprios.Finalmente, compreende-se que o conhecimento da 
arquitetura popular conserva bases fundamentais para a prática da arquitetura erudita, pelo que se torna fundamental a 
reinterpretar essas tipologias, de modo a adaptá-las à contemporaneidade a fim de evitar a sua cristalização. 

O MEXILHOEIRO DA ALBURRICA.
A ARQUITETURA POPULAR ENQUANTO SUPORTE DE UMA ESTRATÉGIA DO HABITAR.

13.2
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1- Casa Autoproduzida vs Casa “raíz” /  2 - Ambiente do espaço público / 3 - Desenhos Técnicos.
1- Self-made house vs “root” house / 2 - Public space environment / 3 - Technical Drawings

Based on the analysis of the traditional dwellings of the portuguese fishing classes, known as palheiros, the present 
project focuses on a reinterpretation of these typologies and environments that can be found in maritime and river 
villages, namely through the development of a revitalization proposal of Mexilhoeiro´s community, in Alburrica´s lagunar 
complex, in the city of Barreiro, Portugal. 

Waterfronts, a major theme in this work, reveal an urgent need for a conscious reflection about the length of the 
growing degradation of the barren areas, which may bee seen as an opportunity that, duly reflected and intervened, can 
constitute authentic urban regeneration devices.  

The proposal to revitalize Alburrica and its adjacent riverside front had as its main premise the establishment of a 
dialogue of reconciliation between them, motivating a critical discourse to the growing degradation of these spaces.  

Housing as a theme is of primordial importance in architecture, itÕs subject in constant motion, raising new questions 
regarding the means of dwelling and construction. In contemporary times, housing should offer a wide range of 
responses regarding the socioeconomic and technological changes that have taken place in recent decades. 

The palheiros manifest an intimate relationship between the place and architecture, preserving in itself a history full of 
traditions, materialities and specific constructive processes. Modular construction, prefabrication and the use of wood 
are presented as technical solutions to the modular and flexible housing program, looking to reinterpret the palheiros 
and adapting it to the contemporaneity. 

1 - Maquete da intervenção arquitetónica  /  2 - Tipologias de palheiros / 3 - Aldeia do Mexilhoeiro.
1 - Architectural intervention model / 2 - Typologies of haystacks / 3 - Mexilhoeiro Village.

THE MEXILHOEIRO DA ALBURRICA.
POPULAR ARCHITECTURE AS A SUPPORT FOR A STRATEGY OF INHABITING.
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[FINALISTA]

Vista para a praça aquática. | View to the aquatic square.

Vista a partir da Avenida 24 de Julho. | View from Avenida 24 de Julho.

A evolução da linha de água ao longo do tempo confirma um recuo do rio sobre a terra: a conquista deste domínio foi 
marcada por sucessivas transformações na paisagem, reconfigurando os limites da capital. 

Um olhar atento sobre Alcântara lança o mote da reaproximação do rio com a cidade, através da construção de um 
lugar que pretende devolver-lhe um espaço de refresco e de repouso, diluído entre as construções.

Fenómenos recentes ocorridos à escala global -e particular-, colocam como prioridade a gestão da água em ambiente 
urbano. Deste modo, a proposta repensa o funcionamento do Vale e dos seus sistemas infraestruturados -artificiais e 
naturais-, como parte de um sistema multifuncional, adaptável e water sensitive.

Oscilando entre períodos extremos de chuvada e de seca, a captação da água desenha um espaço coletivo, inundável, 
que funciona de forma complementar ao Caneiro de Alcântara.

A proposta arquitetónica parte de construção de um novo aterro - através do prolongamento do chão da cidade a partir 
da cota mais alta do terreno de intervenção -  devolvendo a continuidade da frente urbana à Avenida 24 de Julho. É 
sobre este embasamento que assentam os edifícios residenciais.

Neste âmbito, a produção do espaço habitacional é pensada de forma a permitir uma apropriação versátil e adaptável 
ao modus vivendi dos respetivos habitantes.

A abordagem aos sistemas construtivos é plural, adaptando a tecnologia da madeira, especificamente, o CLT - cross 
laminated timber - e o Glulam a cada conjunto urbano edificado, aliando-a a materiais como o zinco, o GRC – glass 
fiber reinforced concrete – e a alvenaria de pedra.

ALCÂNTARA E A TRANSIÇÃO PARA O ATERRO.  
HABITAR O SÍTIO DA ANTIGA FÁBRICA SOL.
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A praça aquática inserida em contexto urbano. | View to the aquatic square.

The water line evolution over time confirms a retreat of the river over the land: the conquest of this domain was marked 
by successive transformations in the landscape, reconfiguring the limits of the capital.

A closer look at Alcântara sets the tone for the river’s rapprochement towards the city, through the construction of a 
place that intends to give back a space for refreshment and rest, diluted between the buildings.

Recent phenomena occurring on a global scale - and in particular - make water management in an urban environment a 
priority. Thus, the proposal rethinks the Valley’s infrastructural systems - artificial and natural - as part of a multifunctional, 
adaptable and water sensitive system.

Oscillating between extreme periods of rain and drought, water capture draws a collective and floodable space that 
works in a complementary way to Alcântara’s cane. 

The architectural proposal starts with the construction of a new landfill - through the extension of the city floor from the 
highest level of the intervention site – giving back the continuity of the urban front to Avenida 24 de Julho. Residential 
buildings are based on this foundation.

In this context, the production of the living space is designed in a way that allows a versatile and adaptable appropriation 
to the modus vivendi of its respective inhabitants.

The approach to construction systems is plural, adapting wood technology, specifically, CLT - cross laminated timber - 
and Glulam to each built urban complex, combining it with materials such as zinc, GRC - glass fiber reinforced concrete 
- and stone masonry.

O traçado do Caneiro de Alcântara na cidade de Lisboa. | The layout of the Alcântara Caneiro in the city of Lisbon.

ALCÂNTARA AND THE TRANSITION TO THE LANDFILL.
TO INHABIT THE SITE OF THE OLD SOL FACTORY.
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José Luis Mourato Crespo - Co-orientador I Tutor

[MENÇÃO HONROSA] 

Um mundo imaginado forma-se no devaneio do sonhador... | An imagined world is formed in the dreamer’s daydream...

… uma semente vinda do céu, filha das nuvens e criadora das tempestades.
… a seed from heaven, daughter of clouds and creator of storms.

Vivemos num presente imaginado e esperamos por um futuro idealizado.

Um futuro idealizado, cuja semente Platão quisera semear e a uma vela que T.More procurou acender, imagina-se na 
mente de quem ousa sonhar. Uma Arquitetura imaginada pretende fazer-nos agir, enquanto catalisador de mudança na 
resolução de problemas e gerador de novos conceitos e práticas imaginadas num futuro idealizado.Tem-se assistido 
a realidades devastadoras, onde inúmeros hectares são queimados, pessoas e animais encurraladas por labaredas de 
chamas e devastadas pelo fumo perdem a vida.

As chamas trouxeram a escuridão. A natureza pintada a cinzento e um céu pintado a sépia deixaram uma paisagem 
indesejável. M. Tainha conta-nos que um problema é a manifestação de uma necessidade, de uma carência despertada 
pelas forças da mudança, a que uma Arquitetura virá por fim…

Perante esta realidade dos incêndios florestais, procura-se (re)pensar um elemento sustentável que nasce do sonho, 
capaz de minimizar os riscos e acionar meios de prevenção. Capazes de interagir com o ambiente. Torres são 
imaginadas e estrategicamente implantadas nas florestas de Pedrógão Grande, trazem-nos uma narrativa produzida 
pela água.

Uma semente vinda do céu, natural e temida, purificadora e libertadora, filha das nuvens e criadora das tempestades.

Um resultado da força divina dos céus. Manifesta-se na Terra. Esta semente, este elemento da vida e da imaginação, é 
uma imagem definidora das paisagens naturais, que vem seduzir os poetas que sonham as suas formas.

Desperta os sentidos e, ao mesmo tempo, evoca uma dimensão poética e imaginária na prevenção dos incêndios.

Á memória de quem passou e lutou, imagina-se, por fim, o desenho de um memorial, numa ilha entre Pedrógão 
Grande e Pedrógão Pequeno.

O mundo moderno foi criado pelas cinzas do passado…

…e, quando sonhamos o mundo, quando o devaneio é realmente genuíno e profundo, comunicamos numa linguagem 
capaz de fazer sonhar todo o universo.

Este devaneio vem, assim, mostrar uma homenagem às paisagens de Portugal e às suas gentes.

DEVANEIO DA ÁGUA.  
ENTRE O REAL E O IDEAL IMAGINADO.
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…e, quando sonhamos o mundo, fazemos sonhar todo o universo. Sonha-se para contemplar-se.
… and when we dream the world, we make the whole universe dream.You dream to contemplate.

We live in an imagined present and look forward to an idealized future.

An idealized future, whose seed Plato wanted to sow anda candle that T.More seek to light, is imagined in the mind of 
those who dare to dream. An imagined Architecture aims to make us act, as a moto for change and a generator of new 
concepts, places and practices imagined in a flawless future.

We’ve been watching devastating realities, where countless people and animals lose their lives trapped by the fire and 
devastated by smoke. A gray and dark scene creates an undesirable landscape.

The Flames have brought darkness. A gray and dark scene creates an undesirable landscape.

M. Tainha tells us that a problem is the manifestation of a need, a lack aroused by the forces of change, to wich an 
Architecture will born…

Therefore, having the problem of forest fires, this observation consists of an opportunity to (re)think a sustainable 
element, born from an imaginary awakened, capable of minimizing risks and triggering means of prevention. An idea 
capable to interact with the environment.

Towers are imagined and strategically implanted in the forests of Pedrógão Grande, bring us a narrative produced by 
water.

A seed from heaven, natural and feared, purifying and liberating, daughter of the clouds and creator of storms.

A result of the divine power of heaven… Comes to manifest on Earth.

This seed awakens the senses and, at the same time, evokes a poetic and imaginary dimension in the prevention of fires.

To the memory of those who passed and fought, a memorial is imagined on an island, in the middle of the Zêzere river.

The modern world was created by the ashes of the past...

… and, when we dream the world, when the reverie is really genuine and profound, we communicate through a 
language capable of making the whole universe dream.

This reverie, comes, therefore, to pay honor to Portugal’s landscapes and its people. We are made of dreams.

A água desperta a mente do sonhador que a imagina… 
Water awakens the mind of the dreamer who imagines it ...

WATER REVERIE.
BETWEEN THE REAL AND IMAGINED IDEAL.
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[FINALISTA]

Caxias foi o local proposto para o cemitério, segundo certas proposições impostas em primeiro lugar.
Caxias was the proposed site for the cemetery, according to certain pre-estabilished propositions.

Pretende-se, com o uso da taipa (terra), conferir espiritualidade através de contrastes de sombra, desprovido de interferências visuais e 
acabamentos que mascarem o edifício.
The use of rammed-earth is intended to confer spirituality through strong shadow contrasts, devoid of visual interferences and finishes 
that mask the building.

Propõe-se uma reflexão sobre a forma como a sociedade atual lida com a morte. Um olhar crítico para a história das 
civilizações, mostra-nos que sempre existiu uma forte ligação entre a arquitetura e a morte. Nos dias de hoje, as cidades 
para os mortos são vistas como locais tétricos, distantes e longe da vida quotidiana. Devido à tipologia muito recente 
do crematório, nota-se que ainda não amadureceu o suficiente, deixando um impacto negativo na consciência comum 
que temos sobre a morte. Existe uma oportunidade no desenvolvimento desta tipologia funerária que está associado 
maioritariamente a edifícios pragmáticos, com pouca espiritualidade e relativamente banais.

O objetivo deste projeto é, justamente, repensar a tipologia do cemitério com crematório, permitindo recuperar a 
qualidade espiritual e reintroduzir a cerimónia como um aspeto essencial. A intervenção explora um lado hipotético e 
utópico, no sentido em que há uma procura na forma como a arquitetura estabelece relações com a dicotomia entre 
vida e morte. Temos vivido um fenómeno de rejeição da morte, que a tornou num tabu, difícil de aceitar e discutir, que se 
traduziu numa arquitetura funerária que hoje em dia despreza, na sua maioria, o bem-estar dos vivos, a carga simbólica 
da morte e a espiritualidade. O projecto oferece um lugar digno de despedida e favorece uma consciencialização da 
morte, uma busca pela aceitação da mortalidade e o ciclo natural da vida e da morte.

A chegada do visitante começa por entrar no bosque, que faz o perímetro do quarteirão. É um elemento de transição 
da cidade, lugar profano, (um modo de purificação). Dentro do bosque, deparamo-nos com o edifício circular, nos 
seus tons de terra. Um pórtico dá acesso ao percurso circular, o columbário que circunda o jardim. O pórtico inclui 
um espaço museológico. Continuando, temos um ponto de fuga que nos remete para o edifício do crematório, e a 
procissão faz-se num sentido ascendente. Somos recebidos por um claustro que pode servir para celebrações ao ar 
livre, dispondo de um catafalque. À esquerda, temos a grande capela, numa volumetria piramidal. A entrada escura e 
misteriosa faz referência ao cenotáfio de Newton (Boullée). À direita, temos um deambulatório, numa volumetria cúbica, 
com duas grandes naves perpendiculares, entre si, formando uma cruz. Aqui temos duas capelas de menor dimensão, 
para duas celebrações em simultâneo. Cada capela tem o apoio de um espaço onde os familiares possam reunir-se.

ARQUITECTURA, MORTE, SILÊNCIO.
REPENSAR A TIPOLOGIA. UM CEMITÉRIO E CREMATÓRIO PARA LISBOA.
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a) Interior da capela piramidal; b) Chegada ao crematório; c) Interior do deambulatório.
a) Interior of the pyramidal chapel; b) Arrival at the crematorium; c) Interior of the ambulatory.

It is proposed a reflection on the way in which today’s society deals with death. A critical look at the history of civilizations 
shows us that there has always been a strong link between architecture and death. Nowadays, cities for the dead are 
seen as dreary, distant and far from everyday life. Due to the very recent typology of the crematorium, it is noted that 
it has not yet matured enough, leaving a negative impact on the common conscience we have about death. We find 
an opportunity in the development of this funerary typology that is mostly associated with pragmatic buildings, with little 
spirituality and relatively banal.

The objective of this project is, precisely, to rethink the type of cemetery with crematorium, allowing to recover the 
spiritual quality and to reintroduce the ceremony as an essential aspect. The intervention explores a hypothetical and 
utopian side, in the sense that there is a search in the way architecture establishes relationships with the dichotomy 
between life and death. We have experienced a phenomenon of rejection of death, which has made it a taboo, difficult 
to accept and discuss, which has resulted in the funerary architecture that today mostly despises the well-being of the 
living, the symbolic burden of death and spirituality. The project offers a place worthy of farewell and favors an awareness 
of death, a search for the acceptance of mortality and the natural cycle of life and death.

The visitor’s arrival begins by entering the forest, which forms the perimeter of the block. It is an element of transition 
from the city, a profane place, (a way of purification). Inside the forest, we come across the circular building, in its earth 
tones. A portico gives access to the circular path, the columbarium that surrounds the garden. The portico includes a 
museum space. Continuing, we have a focal point that leads us to the crematorium building, and the procession takes 
place in an upward direction. We are welcomed by a cloister that can be used for outdoor celebrations, with a catafalque. 
On the left, we have the large chapel, in a pyramidal volume. The dark and mysterious entrance makes reference to 
Newton’s cenotaph (Boullée). On the right, we have an ambulatory, in cubic volume, with two large naves perpendicular 
to each other, forming a cross. Here we have two smaller chapels for two celebrations at the same time. Each chapel is 
supported by a space where family members can gather.

Em planta, dividido em 3 partes, Pirâmide, Claustro e Cubo. Em corte dividido em 2 partes, Cerimonial e Técnico.
In plan, divided into 3 parts: Pyramid, Circular Cloister and Cube. In section, divided into two parts: Ceremonial and Technical.

ARCHITECTURE, DEATH, SILENCE.
RETHINK THE TYPOLOGY. A CEMETERY AND CREMATORIUM FOR LISBON.
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[FINALISTA]

Planta da proposta | Fotomontagem, (vista da praça). | Proposal plan | Photomontage, (view from the square).

Axonometria da Proposta. | Proposal Axonometry.

A Trafaria poderia ser uma área cheia de carácter e interesse, mas ao desconhecer a história por detrás dos silos, 
ficamos com o sentimento de que esta sempre foi uma zona industrializada da periferia.

Com o objetivo de descobrir a verdadeira essência do lugar, concluímos que este território que percepcionamos ao 
longe, guarda uma memória do património militar, o Forte da Trafaria. Este passou por várias fases, uma delas a de 
Lazareto, onde deixou de ser exclusivamente um símbolo de história e património, para ser um símbolo de permanência 
e origem. Assim, simbolicamente representa a peça de origem, o artefacto fundamental na história do território, que por 
consequência, da degradação espacial existente na área e o seu abandono, transformou-se num “cheio urbano”, que 
permanece fisicamente como um vazio negligenciado.

Partindo desta constatação de que o Forte como peça de origem não estabelece qualquer tipo de relação com 
o território, com os cenários urbanos e a comunidade, ele aparece, assim, neste projeto, como uma estratégia de 
revitalização, para a recuperação da identidade e das dinâmicas sociais e culturais existentes no território.  

Na proposta o Forte contribui para a criação de um polo central público em conjunto com a praça pré-existente, 
capaz de atrair todas as faixas etárias, irá representar os encontros e desencontros e a cultura existente no território. 
Desenvolvendo um programa, que através de diversas áreas artísticas, (pintura, teatro, música, cinema, etc.), vai 
revitalizar e acompanhar diversos projetos, alguns pré-existentes, que englobam os conceitos de comunidade jovem 
e o futuro, assim como a memória de uma comunidade e cultura tradicional. Pretende-se reafirmar o que existe no 
território com uma nova interpretação dos espaços e fluxos dos cenários urbanos; uma nova projeção dos elementos 
pré-existentes e funcionais, com a reafirmação dos equipamentos e daquilo que os espaços têm para oferecer, com 
o apoio de um programa que ao mesmo tempo que desenvolve e trabalha as necessidades de uma comunidade, 
estabelece a conexão desta e do seu território com a peça de origem.

Assim, com o objetivo de criar um centro de revitalização, projetou-se nas estruturas abandonadas do atual presídio, 
uma Casa de Artes, um centro que projeta um passado, presente e futuro na história da vila e da sua comunidade, para 
além de colaborar num novo funcionamento das dinâmicas e recrear novos cenários urbanos, transforma o artefacto 
“o Forte” num polo revitalizador da vila da Trafaria.

O PATRIMÓNIO COMO ESTRATÉGIA DE REVITALIZAÇÃO.
PROPOSTA DE UMA CASA DE ARTES NO FORTE DA TRAFARIA.
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Trafaria could be an area very interesting and full of character. But, not knowing the history behind the silos, one gets the 
idea that it has always been an industrialized suburban area.

With the goal of discovering the true nature of the place, we have come to the conclusion that looking at it from a 
distance, this area maintains the memories of its military heritage, the Trafaria.

Fort. It went through several phases, the Lazareto phase being one of them, when it was no longer exclusively a historic 
and heritage site, but a symbol of its origins and continuity. Therefore and from a symbolic point of view, it represents 
the original part, the fundamental artefact in the history of the territory that as a consequence of the degradation of 
the existing area and its abandonment and neglect, turned into an “urban occupation” that is still there as a neglected 
emptiness.

From the observation that the Fort as an original “part” doesn’t establish any type of relationship with the territory, the 
urban scenarios and the community, in this project it appears as a strategy of revival for the recovery of the identity and 
social and cultural dynamics existing on the territory.

In the proposal, the Fort contributes to the creation of a central public polo along with the pre existing plaza, capable of 
attracting people of all ages as well as the existing culture of the area, developing a plan which through different types 
of art (painting, theatre, music, cinema, etc.) will revitalize and monitor several projects, some of them pre existing, that 
encompasses the concepts of a young community and the future, as well as the memory of a traditional culture and 
community. The purpose is to reassert what already exists in the area with a new interpretation of the spaces and flows of 
urban scenarios; a new projection of the pre existing and functional elements, reaffirming the fixtures and what the space 
has to offer, with the support of a plan that at the same time as it develops and works on the needs of a community, 
establishes the connection between it and its territory with the original part.

Thus, with the goal of creating a revitalization centre, the abandoned structures of the current prison will become an Art 
Centre that projects the past, present and future of the history of the town and its community, and it will collaborate in a 
new way of working the different dynamics and recreating new urban scenarios, transforming the artefact “the Fort” into 
a revitalizing pole of the town of Trafaria.

Alçado Este, (vista da conexão entre praça e a proposta).
East Elevation, (view of the connection between the square and the proposal).

HERITAGE AS A REVITALIZATION STRATEGY.
PROPOSAL FOR AN ARTS CENTER AT FORTE DA TRAFARIA.

Fotos da Proposta, (Maquete 1\200) | Esquisso da Proposta | Fotomontagem, (vista do pátio).
Proposal Photos, (Model 1 \ 200) | Sketch of the Proposal | Photomontage, (view from the patio).
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[MENÇÃO HONROSA] 

O terreno encontra-se em Évora, a sul da cidade intramuros, abaixo do Rossio de S. Brás.
The land is located in Évora, south of the intramural city, below Rossio de S. Brás.

Todo o exterior do complexo estabelece uma harmonia entre a identidade local e a natureza.
The entire exterior of the complex establishes the harmony between the local identity and nature.

Existe a noção que a Arquitetura surgiu quando o Homem construiu o seu abrigo com as suas mãos pela primeira vez. 
Portanto, todas as tipologias contemporâneas surgiram da ideia primordial de abrigo. Acontece que, no contexto da 
saúde mental, os edifícios que deveriam estar destinados a albergar indivíduos fragilizados, distanciaram-se da ideia de 
abrigo, em prol de um desenho mais institucional, estéril e impessoal.

Sendo o Alentejo interior a região mais isolada e com população mais propícia a sofrer de doenças mentais, é escolhido 
um terreno estratégico na zona sul da cidade de Évora para a implantação de uma Clínica de Reabilitação Psiquiátrica. 
Este equipamento é acompanhado de uma intervenção urbana nas áreas adjacentes, incluindo a colmatação de vazios 
urbanos, redesenho de hierarquias viárias e melhoria de acessibilidades.

O desenho do novo equipamento toma partido do edificado preexistente, utilizando o longo volume a sul para os 
serviços da Clínica e, o grande volume acima, para os serviços da Terapia e Hospital de Dia.

Os edificados são separados por um corredor verde no qual, entre hortas e espécies arbóreas locais, surge um Espaço 
Ecuménico.

Opostos à Terapia, desenvolvem-se os quartos de Cuidados Continuados, aqui denominados de Residências. É aqui 
que está presente a ideia fundamental do projeto: o estreitar da ponte entre o ninho da habitação alentejana e o hospital 
impessoal. 

As Residências desenvolvem-se através de pequenos arruamentos intermediados por oliveiras e ladeados de fachadas 
que remetem para a ideia de casa: cobertura inclinada, porta, janela e chaminé. Por detrás destes alçados de parede 
branca e embasamento em pedra lioz, estão escondidos os quartos, onde os espaços do Fogo e da Alcova se viram 
para um Atrium central, no qual surge uma pequena Olaia. O espaço da Água é iluminado pela Chaminé vista pelo 
exterior, trazendo um novo significado à clássica iconografia deste elemento vertical. Estes fatores vêm trazer a lógica 
da casa-pátio, muito presente na região, para o contexto hospitalar. 

Para reforçar a identidade da casa alentejana, a construção é feita em paredes de taipa, deixadas a nu no interior 
e, nalguns casos, devidamente pigmentada, proporcionando um ambiente mais pessoal e acolhedor. Esta lógica é 
replicada ao longo de todo o projeto, de forma a dar uma experiência contínua, não só ao longo do equipamento, mas 
também da transição da habitação para a clínica e da experiência da cidade de Évora. 

VIVÊNCIAS FRAGMENTADAS.
PROJETO PARA UMA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO PSIQUIÁTRICA EM ÉVORA.
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As residências misturam a tradição com a inovação, o vernacular com o comtemporâneo. 
Residences mix tradition with innovation, the vernacular with the contemporary.

Emboram hajam três tipologias de quartos, estas relacionam-se de forma indistinguível.
Although there are three types of rooms, these are indistinguishable.

Planificação do complexo e consequente relação entre os diversos elementos.
Planning of the complex and consequent relation between the different elements.

It is believed that Architecture came to being when Man first built their shelter with their own hands. It happens that, in 
the world of mental health, the buildings that are destined to support fragile individuals, distanced themselves from the 
idea of shelter, in favour of a more institutional, sterile and impersonal desgin.

As the interior Alentejo is the most isolated region in Portugal, and therefore, has a population more propitious to 
suffer from mental issues, a strategic site was chosen on the south side of Évora, for the construction of a Psychiatric 
Rehabilitation Clinic. This project is accompanied by an urban intervation on the surrounding lots, including the resolution 
of urban voids, redesign of road hierarchies and improved accessibilities. 

The new buildings’ design takes advantage of pre-existing construction, using the long south block for the Clinic’s uses 
and the big warehouse up for Occupational Therapy and Day Hospital.

The buildings are separated by a green corridor on which, between vegetable patches and local trees, an Ecumenical 
Space arises.

The Long-term Care Unit rooms, called Residences, appear on the opposite side of the Therapy. It is here that the 
fundemental idea of the whole project is present: the narrowing of the Alentejo house nest and the impersonal hospital.

The Residences develop through small streets dotted with olive trees, with façades on either side, that reminisce to the 
idea of home: slanted ceiling, front door, window and chimney. The rooms are behind these white walls and limestone 
footers, where the Fire and Alcove face a central Atrium, where a small Olaia tree grows. The Water is illuminated by the 
Chimney seen on the outside, bringing a new meaning to the classic iconogrraphy of this vertical element. These factor 
bring the patio-house logic, very present on the region, into the hospital context.

In order to strengthen the identy of the alentejo house, the construction is made with rammed-earth walls, raw on 
the inside and, sometimes, properly tinted, offering a more personal and inviting ambience. This logic is replicated 
throughout the project in order to give a continuous experience, not just in the buildings, but also in the transition 
between the house and the clinic as well as the whole experience that is the city of Évora.  

FRAGMENTED EXPERIENCES.
PROJECT FOR A PSYCHIATRIC REHABILITATION CLINIC IN ÉVORA.
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Rui Pedro Serra - Menção Honrosa I Honorable Mention

Miguel Baptista-Bastos - Orientador I Tutor

Jorge Firmino Nunes - Co-orientador I Tutor

[MENÇÃO HONROSA] 

Marco Polo descreve uma ponte, pedra a pedra.-Mas qual é a pedra que sustém a ponte? –pergunta Kan.
Marco Polo describes a bridge, stone by stone.-But what is the stone that supports the bridge? - asks Kan.

-A ponte não é sustida por esta ou por aquela pedra -mas sim pela linha do arco que elas formam.
-The bridge is not supported by this or that stone -but by the line of the arch that they form.

Qual é, afinal, o poder de uma ideia?

Lê-se como um livro que nos leva numa viagem. Fala-nos sobre personagens que elevaram civilizações inteiras e de 
quem ninguém restou para recordar. Neste lugar, o cemitério vive de identidades, memórias e sonhos. || Apesar da 
magia, o espírito que o habita já não conta histórias empolgantes. Em vez disso, esconde-se e encolhe-se por detrás 
do muro que o aprisionou: trata-se de uma divindade de caráter distorcido. || Com base na porta que Aldo Rossi se 
atreveu a abrir, surge uma questão pertinente: Terá chegado, finalmente, a altura de se refletir sobre o desenho de um 
lugar que suspira por uma outra imagem?

A pergunta foi o início de um projecto.

Sobre esta reflexão, surge o lugar numa colina de Lisboa –Monsanto, que ambiciona lançar para o papel um devaneio 
capaz de sustentar uma abordagem renovada e remanescente da imagem do cemitério. || Uma ideia assente na 
quimera humanizadora de Louis Kahn, pretende lembrar a origem e os valores de civilizações que se regiam através 
da perceção do cosmos e revelações do passado. || Uma ideia que permite recordar o passado e sonhar um desejado 
futuro.

As torres levam-nos numa viagem. 

Deuses destapam o portal da memória, surgindo assim um terceiro momento: Uma torre díspar, completa esta tríade 
sacralizada. Forma-se o intemporal triângulo usado por tribos que, por conhecimentos inigualáveis, chegaram à utopia 
de perpetuar a sua memória. || A curiosa torre, difere das outras; algo imaterial. Uma torre de sonhos e memórias 
compreende milhares de balões voantes que ascendem até ao limite de se perderem no bailado de estrelas que 
completa o céu.

Para cada estrela, um balão. | Em cada balão, uma memória.

Talvez seja necessário mudar a imagem física do lugar para que a experiência se altere e, finalmente, num momento de 
ventura, possamos tocar no fundamento ao qual todos nós somos moldados, e se alterem convicções.

Ousemos sonhar. | É aqui que o poeta vive.| Este é o seu ninho. | Entre campos e colinas. | Essas memórias tingidas. | 
É este o poder de uma ideia. | Feita de memórias.

FEITA DE MEMÓRIAS.  
UM LUGAR NA COLINA.

13.8
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Polo responde: - Sem pedras não há arco. | Polo replies: - Without stones there is no arch.

What is, after all, is the power of an idea?

It reads like a book that takes us on a journey. It tells us about characters who have elevated entire civilizations and of 
whom no one is left to remember. In this place, the cemetery lives on identities, memories and dreams. Despite the 
magic, the spirit that inhabits it no longer tells exciting stories. Instead, he hides and shrinks behind the wall that trapped 
him: it is a deity of distorted character. Based on the door that Aldo Rossi dared to open, a pertinent question arises: Has 
it finally come the time to reflect on the design of a place that sighs for another image?

The question was the beginning of a project.

On this reflection, the place arises on a hill of Lisbon -Monsanto, that aspires to cast into the paper a reverie capable of 
sustaining a renewed and remaining approach to the image of the cemetery. An idea based on Louis Kahn’s humanizing 
chimera, it intends to remember the origin and values of civilizations that were governed by the perception of the cosmos 
and revelations of the past.

An idea that allows you to remember the past and dream a desired future.

The towers take us on a journey.

Gods undo the portal of memory, thus emerging a third moment: A disparate tower, completes this sacralized triad. 
The timeless triangle used by tribes that, by unparalleled knowledge, came to the utopia of perpetuating their memory 
is formed.

The curious tower differs from the others; something immaterial. A tower of dreams and memories comprises thousands 
of flying balloons that rise to the limit of getting lost in the star ballet that completes the sky.

For each star, a balloon. | In each balloon, a memory.

You may need to change the physical image of the place for the experience to change  and finally, in a moment of luck, 
we can touch on the foundation to which we are all shaped, and to change convictions.

Let us dare to dream. | This is where the poet lives. | This is his nest. | Between fields and hills. | Those dyed memories. 
| This is the power of an idea. |  Made of memories.

Kan permanece silencioso, reflectindo. - Porque me falas das pedras? É só o arco que me importa.
Kan remains silent, reflecting.- Why are you telling me about the stones? It’s just the arch that. I care.

MADE OF MEMORIES.
A PLACE ON THE HILL.
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13 Universidade de Lisboa
FACULDADE DE ARQUITECTURA  – MESTRADO INTEGRADO  
EM INTERIORES E REABILITAÇÃO DO EDIFICADO 

O Mestrado Integrado em Interiores e Reabilitação do Edificado caracteriza-se 
por uma abordagem à Arquitectura que privilegia a tarefa do arquitecto como 
construtor de lugares habitados, em diálogo com o Tempo da História, aceitando 
a contemporaneidade e as suas diversas variantes, como manifesto do tempo 
presente.

Incorpora desde a reabilitação arquitectónica e urbana, às estruturas efémeras e 
ao design de Interiores e Equipamento, sempre entendendo qua a arquitectura é a 
corporização da sociedade, a cada momento.

Trabalhar sobre a pre-existência, adicionando, reconfigurando, adaptando 
necessidades, do quotidiano ao monumental implica que o arquitecto proveniente 
deste mestrado possua uma visão ética e uma consciência estética de quem, 
hoje, também escreve a História, descrevendo, em espaços com materialidades, 
detalhes, cores e texturas, luz e sombras, as contradições e especificidades do 
mundo contemporâneo, nunca esquecendo que a morada do Homem é a sua 
casa.

Assim, do interior da casa ao território, procura este mestrado apetrechar os seus 
alunos de ferramentas técnicas e competências para, na vida activa, em diversos 
cenários, participarem da construção de momentos únicos na comunidade, mas 
todos concorrentes para tornar a Vida uma celebração da pessoa enquanto parte 
do Mundo, e da sociedade enquanto construtora de bem-estar e humanidade.

Professora Associada com Agregação 
Coordenadora do Mestrado Integrado em Interiores e Reabilitação do Edificado, 
FA/ULisboa

Maria Dulce Loução

13 University of Lisbon
FACULTY OF ARCHITECTURE  – THE INTEGRATED MASTER 
IN INTERIORS AND BUILDING REHABILITATION 

The Integrated Master in Interiors and Building Rehabilitation has an approach to 
Architecture that privileges the architect’s task as a builder of inhabited places, 
in dialogue with the Time of History, accepting contemporaneity and its several 
variants, as a manifest of the present time.

It incorporates from architectural and urban rehabilitation, to ephemeral structures 
and the design of Interiors and Equipment, always understanding that architecture 
is the embodiment of society, at every moment.

Working on pre-existing, adding, reconfiguring, adapting needs, from the daily 
to the monumental, implies that the architect from this master’s degree has an 
ethical vision and an aesthetic awareness of those who, today, also write History, 
describing, in spaces with materiality, details, colors and textures, light and 
shadows, the contradictions and specificities of the contemporary world, never 
forgetting that the Man’s home is his home.

From the interior of the house to the territory, this master’s degree seeks to give its 
students the technical tools and skills to participate in the construction of unique 
moments in the community, in different settings, but all contributing to make Life 
a celebration of human being as part of the World, and Society as a constructor 
of well-being and humanity.

Associate Professor with Aggregation 
Coordinator of the Integrated Master in Interiors and Building Rehabilitation, FA / 
ULisboa

Maria Dulce Loução
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Proteek Ahmed - Finalista I Nominee

Barbára Massapina- Orientador I Tutor

Maria Manuela Ferreira Mendes - Co-orientador I Tutor

[FINALISTA]

As coisas que acontecem na ilha. | The things that happen on the island.

Racionalidade urbana| desenho síntese. | Urban rationality | synthesis drawing.

As Ilhas do Porto na sua origem fora soluções habitacionais proporcionadas aos operários que afluíram à cidade do 
Porto à procura de trabalho nas indústrias, sobretudo a partir de meados do século XIX.

Os espaços propostos resultam quer da observação direta in situ (bairro das Fontaínhas), quer de conversas informais 
que estabelecemos com alguns moradores, auxiliando com o plano da câmara idealizado em 2019.

A proposta urbana e arquitetônica prevê a criação de equipamentos como por exemplo, um pequeno mercado de 
caráter flexível, localizado na cota mais baixa do terreno e ainda um elemento vertical de acesso, que consiga criar 
fluxos de percursos mais direto entre as várias cotas.

Na cota acima do centro comunitário, localiza-se a ilha Olimpia, onde surgem as primeiras habitações que se enquadram 
no alojamento temporário (estratégia adoptada para atrair setor privado), que resulta da reabilitação de dois edifícios 
existentes, que são geridos por uma entidade privada. Aqui, localizam-se lugares de estadia com relvado e pequenos 
repuxos de água que acompanham a esplanada de uma padaria/cafetaria (a Padaria do tio Zé) sendo desenhada no 
piso térreo deste bloco.

Na ilha da Maria Vitorina, além das habitações de renda acessível, é proposto um espaço de pequena cafetaria/
mercearia que procura criar um lugar de convivência entre os moradores da ilha, novos residentes e visitantes deste 
lugar. O pavimento aí idealizado, de calçada em granito de forma irregular, acompanha as escadas exteriores que 
rematam contra os blocos de lajeta em betão embutidos contra a calçada. O rearranjo da escada existente que liga as 
ilhas, é feito de modo a que o percurso seja menos doloroso e mais fluido.

As tipologias das casas reabilitadas do projeto, obedecem no seu piso térreo a uma tipologia de uso casa/atelier. As 
casas dos outros pisos acima deste têm uma flexibilidade a nível espacial, que na maioria destinam-se aos moradores 
existentes, numa tipologia T1, um casal, uma família numa tipologia com 3 quartos, ou simplesmente uma casa de 
estudante com a tipologia de T4.

Esta flexibilidade a nível espacial gera um retorno financeiro mais contínuo ao investidor, em simultâneo, permite aos 
moradores já existentes (maioritariamente idosos) a possibilidade de usar o espaço a partir de necessidades decorrentes 
do seu ciclo de vida, de modo a que consigam atenuar situações de isolamento social, o uso e manutenção destes 
espaços e consequentemente a sustentabilidade do próprio projeto.

UMA ILHA NA COLINA.
REABILITAÇÃO DO BAIRRO DAS FONTAÍNHAS DO PORTO.

13.9
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Atmosfera evocada com intenção arquitetónica. | Atmosphere evoked with architectural intent.

The “Ilhas do Porto” in their origin had been housing solutions provided to workers who flocked to the city of Porto 
looking for work in industries, especially from the mid-19th century. and since then till nowadyas it remains a invisible 
structure with profund diversity of the living concept inside the city lines.

The proposed spaces result either from direct observation in situ (Fontaínhas neighborhood), or from informal 
conversations that we have established with some residents, assisting with the plan of the chamber conceived in 2019.

The urban and architectural proposal foresees the creation of equipment such as, for example, a small flexible market, 
located on the lowest level of the land and a vertical access element, which manages to create more direct path flows 
between the various levels.

On the level above the community center, Olimpia Island is located, where the first dwellings that fit into temporary 
accommodation (a strategy adopted to attract the private sector) appear, which results from the rehabilitation of two 
existing buildings, which are managed by a private entity . Here, there are places to stay with lawns and small fountains 
of water that accompany the terrace of a bakery / cafeteria (the Bakery of Uncle Zé) being designed on the ground 
floor of this block.

On the island of Maria Vitorina, in addition to affordable housing, a small cafeteria / grocery store space is proposed, 
which seeks to create a place of coexistence between island residents, new residents and visitors to this place. The 
idealized pavement there, with irregularly shaped granite sidewalk, accompanies the exterior stairs that end against the 
concrete slab blocks embedded against the sidewalk. The rearrangement of the existing staircase that connects the 
islands is done so that the route is less painful and more fluid.

The typologies of the rehabilitated houses of the project, obey on its ground floor a typology of house / workshop 
use. The houses on the other floors above this one have a flexibility at the spatial level, which for the most part are for 
existing residents, in a T1 typology, a couple, a family in a typology with 3 bedrooms, or simply a student house with 
the typology of T4 .

This flexibility at the spatial level generates a more continuous financial return for the investor, at the same time, it allows 
existing residents (mostly elderly) the possibility to use the space based on needs arising from their life cycle, so that 
they are able to mitigate situations social isolation, the use and maintenance of these spaces and consequently the 
sustainability of the project itself.

Da rua até a casa. | From the street to the house.

AN ISLAND ON THE HILL.
REHABILITATION OF PORTO’S FONTAÍNHAS NEIGHBORHOOD.
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13 Universidade de Lisboa
MESTRADO INTEGRADO EM ARQUITECTURA - URBANISMO

O Urbanismo constitui uma das três áreas centrais da FA/ULisboa – Faculdade 
de Arquitetura da Universidade de Lisboa, articulando a oferta letiva de mestrado 
e de doutoramento com uma forte componente de investigação e ligação à 
sociedade. Constitui também um dos núcleos do CIAUD – Centro de Investigação 
em Arquitetura, Urbanismo e Design.

O Mestrado Integrado em Arquitetura com especialização em Urbanismo é o único 
curso universitário público em Portugal que oferece uma formação em Arquitetura 
enriquecida com um enfoque nas questões urbanas. Nesta abordagem destaca-se 
a exploração das relações entre escalas – a edificação, o espaço público, a cidade 
e o território – e a resposta a desafios emergentes da cidade, como as alterações 
climáticas, a mobilidade sustentável ou a qualificação do habitat e do território.

O Doutoramento em Urbanismo funciona desde 2008, organizando-se num regime 
normal, preferencialmente lecionado em inglês, e num regime intensivo, com a 
componente presencial concentrada nos meses de janeiro e julho, preferencialmente 
lecionado em português. O Doutoramento assume uma dimensão interdisciplinar e 
conhece uma forte internacionalização, seja pelo perfil dos estudantes, seja pelas 
parcerias que desenvolve com outros programas de Urbanismo na Europa, América 
e Ásia.

Presidente do Departamento de Urbanismo, FA/ULisboa

João Pedro Costa

13 University of Lisbon
THE INTEGRATED MASTER IN ARCHITECTURE - URBANISM

Urbanism is one of the three core areas of FA/ULisboa – Lisbon School of 
Architecture, University of Lisbon –, articulating the teaching offer of Master and 
Doctorate degrees with a strong research component and connection to society. 
It is also one of CIAUD’s – Centre for Research in Architecture, Urbanism and 
Design – research groups.

The Integrated Master in Architecture with specialization in Urbanism is the only 
public university study in Portugal that offers training in Architecture enriched with 
a focus on urban issues. Within this approach, we highlight the exploration of 
the relations between scales – the building, the public space, the city, and the 
territory – and the response to emerging city challenges, such as climate change, 
sustainable mobility, or the qualification of habitat and territory.

The Doctorate degree in Urbanism operates since 2008, organizing itself in a normal 
regime, preferably taught in English, and in an intensive regime, with the face-to-
face component concentrated in the months of January and July, preferably taught 
in Portuguese. The Doctorate degree assumes an interdisciplinary dimension and 
has a strong internationalization, either by the profile of the students or by the 
partnerships it develops with other Urbanism programs in Europe, America, and 
Asia.

President of the Urbanism Department, FA/ULisboa

João Pedro Costa
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A/B - Quinta da Fidalga/
Largo da República

Escola Secundária
Ferreira Dias

Reorganização do
estacionamento

Linha férrea

A / B - Proposta de estacionamento 
enterrado / Qualificação
do espaço público

Av. dos Bons Amigos

Parque da Quinta
da Fidalga

Proposta de troço
rodoviário com ligação a 
Mira Sintra

Futuro Lago Urbano

Proposta de edifício
de habitação

Ribeira das Jardas/
Parque Urbano da
Quinta da Bela Vista

A / B - Qualificação
do espaço público

C - Área de intervenção

A / B - Qualificação
do espaço público

D - Habitação 

Maria Morgado - Finalista I Nominee

João Rafael Marques Santos - Orientador I Tutor

José Luís Mourato Crespo - Co-orientador I Tutor

[FINALISTA]

Escala alargada: Linhas de ação estratégicas. | Extended scale: Strategic action lines.

A
Muros

B

Microequipamentos

C

Equipamento

D

Habitação

Entre a Quinta da Fidalga e a Avenida dos Bons Amigos - Sistema de intervenção.
Between Quinta da Fidalga and Avenida dos Bons Amigos - Intervention system.

Resultado de um crescimento desordenado e com um planeamento urbano pouco eficaz, Agualva-Cacém evidencia-
se como uma área suburbana com diversas carências a nível urbanístico, enfrentando problemas decorrentes da 
multiplicação de barreiras infraestruturais e das diversas falhas de serviços urbanos.

Este projeto tem o objetivo de estudar soluções que respondam às descontinuidades e insuficiências territoriais 
aqui identificadas, potenciando os valores ambientais, urbanos e socioculturais que se reconhecem neste território. 
Ambicionando consolidar o espaço urbano preservando as suas preexistências e equipando-o com edificado e espaço 
público adequado às necessidades sociais ativas, apresenta-se uma proposta urbana desenvolvida a duas escalas 
diferentes. 

A proposta à escala alargada desenvolve-se entre a urbanização da Quinta da Fidalga e a Avenida dos Bons Amigos 
e visa a refuncionalização do sistema urbano existente numa lógica de estabelecer uma articulação entre o núcleo 
histórico e a zona mais emergente da cidade promovendo a relação entre o público e o privado e a construção do 
lugar contínuo. Propõe-se uma sistematização de elementos urbanos que partilham da mesma expressão plástica que 
unificam a linguagem do aglomerado urbano e que possibilitam o desenvolvimento de uma sucessão contínua e coesa 
de acontecimentos públicos.

A proposta à escala aproximada visa numa primeira fase a exploração de hipóteses de tipologias para um conjunto 
residencial como resultado do próprio tecido urbano e dos seus espaços intersticiais, contribuindo para a redefinição 
da frente de rua onde se intervém, conferindo-lhe continuidade. Propõe-se ainda um novo edifício - o Centro 
Multifuncional - de caráter cultural, funcionando como ponto de charneira entre o núcleo histórico e a zona emergente 
da cidade. O caráter flexível dos espaços programados ambiciona promover novas dinâmicas sociais mais inclusivas e 
atividades recreativas que permitem a regeneração do ambiente urbano. Este edifício funciona com a articulação a um 
novo espaço público que procura potenciar as relações espaciais e morfológicas que o lugar estabelece com a sua 
envolvente, onde os espaços de transição assumem o papel principal à sua conceção.

Tratando-se de um aglomerado urbano onde predomina a densa construção em altura, ambos os cenários de 
intervenção foram explorados tendo em atenção a escala local, numa ótica de valorizar elementos matriciais e com 

potencial de estruturação do território.

TERRITÓRIOS IN BETWEEN. OS ESPAÇOS DE TRANSIÇÃO COMO ELEMENTOS DE 
REQUALIFICAÇÃO URBANA. O CASO DO NÚCLEO URBANO DE AGUALVA.

13.10
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Conjunto residencial Centro 
MultifuncionalLargo da República

Jardim das Jardas

Baixa de Agualva

As result of a disorderly growth and fragile urban planning, Agualva-Cacém stands out as a suburban area with several 
urban needs, facing problems that arise from the multiplication of infrastructural barriers and the various defective urban 
services. 

This project proposes studying solutions that respond to the territorial insufficiencies and discontinuities identified, 
enhancing its environmental, urban and sociocultural values.Aiming the consolidation of the urban space by preserving 
its pre-existences and equipping it with buildings and public space suitable to the active social needs, it is presented as 
a two scale urban proposal.

The wide-scale proposal is developed between the urbanization of Quinta da Fidalga and Avenida dos Bons Amigos, 
aiming the refunctionalization of the existing urban system in a logic of establishing an articulation between the historical 
center and the emerging area of the city, thus promoting the relationship between public and private space.

Escala aproximada: Axonometria do Centro Multifuncional e do Conjunto Residencial.
Approximate scale: Axonometry of the Multifunctional Center and the Residential Complex.

0 25 50
N

Av. dos Bons Amigos

0 25 50 N

Av. dos Bons Amigos

Proposta de nova praça na Av. dos Bons Amigos  |  Requalificação da Praça na Av. dos Bons Amigos.
Proposal for a new square on Av. Dos Bons Amigos. | Requalification of the Square at Av. Dos Bons Amigos.

 It proposes a repetition of elements who share the same plasticity that unify the language of the urban agglomeration, 
enabling the development of a continuous and cohesive succession of public events.The approximate-scale proposal 
aims to explore typologies for a residential complex as a result of the urban fabric itself and its interstitial spaces, 
contributing to the redefinition of the urban layout. A new building is also proposed – the Multifunctional Centre – 
endowed with cultural character, functioning as a hinge point between the historical centre and the merging area of 
the city. 

The flexible character of the spaces programmed for this building aim to promote new inclusive social dynamics and 
recreational activities that allow the regeneration of the urban environment. 

This building works according to a logic of articulation with a new public space that seeks to enhance the spatial 
and morphological relationships that the place establishes with its environment, giving the idea of continuity, where 
transitional spaces take the main role in its design.

As it is an urban agglomeration where high-rise buildings predominates, both intervention scenarios were exploited with 
special attention to the local scale, in a perspective of valuing its matrix elements with potential for structuring the territory.

TERRITORIES IN BETWEEN. TRANSITION SPACES AS ELEMENTS OF URBAN REQUALIFICATION. 
THE CASE OF THE AGUALVA URBAN CENTER.
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14 Universidade de Lisboa - I.S.T
MESTRADO INTEGRADO EM ARQUITECTURA

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. 

Diretor do Conselho Científico

Teresa Heitor

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

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. 

Director of the Scienteific Board

Teresa Heitor
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Gonçalo Fuso - Finalista I Nominee

Vítor Manuel de Matos Carvalho Araújo - Orientador I Tutor

[FINALISTA]

Vista do interior de quarteirão e secções perspectivadas - piscina, hall principal e residências. | View of the interior of the block and 
perspective sections - swimming pool, main hall and residences.

Maquete da proposta. | Model of the proposal.

O enunciado propunha a reabilitação do conjunto edificado da União Eléctrica Portuguesa projectado pelo arquitecto 
Francisco Keil do Amaral, em elevado estado de degradação, localizado em Almada (Cacilhas), no gaveto das ruas B. 
Francisco da Costa e Francisco de Andrade. O edifício insere-se bem no interior da malha urbana, numa envolvente 
residencial, onde a dinâmica urbana vive apenas da actividade do Mercado Municipal e dos pequenos comércios 
tradicionais.

O programa proposto foi revisto criticamente uma vez que a localização do edifício não era favorável a uma estrutura 
hoteleira tradicional, demasiado focada em si mesma e que menosprezava intervenções sociais necessárias. A 
jovialização, o apoio à população residente envelhecida e as apostas nas indústrias criativas eram temas que não 
deviam ser ignorados pelo novo programa, mas sim formar a sua base - programa hoteleiro diferenciado. Assim, 
proponho um Centro Intergeracional, onde os idosos possam manter uma relação próxima com os jovens, contribuindo 
para a dinâmica social e rejuvenescimento da área. Como conector do Centro à cidade, surge um programa de 
ocupação temporária associado às indústrias criativas, na expectativa de gerar actividades complementares. 

Em termos conceptuais, pensei que as camadas de valor histórico deveriam ser mantidas e reabilitadas, enquanto 
que as camadas que descaracterizaram o conjunto - pela desvirtuação da linguagem arquitectónica, fechamento 
da espacialidade do pátio, confronto com volumetrias adjacentes e desaproveitamento dos socalcos do interior de 
quarteirão - deveriam ser suprimidas. Esta supressão permite criar um novo corpo contínuo que se molda e se deixa 
influenciar pelas pré-existências e pelo terreno.

O trabalho com camadas temporais gera uma concordância conceptual e programática: enquantque conceptualmente 
se expõem os edifícios representativos do valor de um determinado período histórico, programaticamente aproximam-
se grupos etários distintos no conjunto edificado.

A nova forma começa a desenhar-se na rua B. Francisco da Costa, contorna os limites da implantação pela rua Francisco 
de Andrade e pelo muro de contenção a Norte, e acaba por tomar como seu o interior de quarteirão, qualificando-o. 
Cria-se uma ligação estreita entre o novo e o pré existente ao seguir-se a mesma lógica compositiva do edifício 
original- um volume central vertical de circulações que marca a mudança de direcção dos volumes que dele advêm e 
que se adaptam à topografia.

CENTRO INTERGERACIONAL DE ALMADA. REABILITAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ANTIGO CONJUNTO 
EDIFICADO DA UNIÃO ELÉCTRICA PORTUGUESA.

14.1
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Axonometria da proposta. | Axonometry of the proposal.

The exercise proposed the rehabilitation of União Eléctrica Portuguesa building set designed by the architect Francisco 
Keil do Amaral, in a high state of degradation, located in Almada (Cacilhas), in the corner of the B. Francisco da Costa 
St. and Francisco de Andrade St. The building is inserted inside the urban fabric, in a residential area, where the urban 
dynamics live only from the activity of the Municipal Market and small traditional shops.

The proposed program was critically revised since the location of the building was not favorable to a traditional hotel 
structure, which was too focused on itself and overlooked necessary social interventions. Youthfulness, support for the 
aging resident population and the creative industries were themes that should not be ignored by the new program, but 
rather form its base - a differentiated hotel program. Thus, I propose an Intergenerational Centre, where the elderly can 
maintain a close relationship with young people, contributing to the social dynamics and rejuvenation of the area. As a 
connector of the Centre to the city, there is a temporary occupation program associated with the creative industries, with 
the expectation of generating complementary activities.

Conceptually, I thought that the layers of historical value should be maintained and rehabilitated, while the layers that 
mischaracterized the whole - due to the distortion of the architectural language, the closure of the spatiality of the 
courtyard, confrontation with adjacent buildings and the lack of use of the block interior - should be suppressed. This 
suppression allows the creation of a new continuous body that shapes itself, influenced by pre-existences and the terrain.

The work with temporal layers generates conceptual and programmatic coherence: conceptually the buildings that 
represent the value of a specific historical period are exposed, while programmatically different age groups are “pushed” 
to communicate.

The new form begins to take shape on B. Francisco da Costa St., bypasses the limits of the implantation on Francisco 
de Andrade St. and the retaining wall to the North, and ends up taking the interior of the block as its own, qualifying it. 
A close link is created between the new and the pre-existing by following the same form logic design as the original 
building - a central vertical volume of circulation that marks the direction change of the volumes that come from it, these 
adapted to the topography.

Vistas da área de workshops e actividades recreativas e recepção da área hoteleira. | Views of the workshops and recreational activities 
areas and reception of the hotel.

INTERGENERATIONAL CENTER OF ALMADA. REHABILITATION AND EXPANSION OF THE 
OLD BUILDING COMPLEX OF THE PORTUGUESE ELECTRIC UNION.
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15 Universidade Autónoma  
de Lisboa
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA

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.

Diretor do Conselho Pedagógico

Ricardo Carvalho

15 Autonomous University  
of Lisbon
DEPARTMENT OF ARCHITECTURE

The Architecture Department of the Universidade Autónoma de Lisboa (Da/Ual) 
is a school created in 1998, stably recognized in the national and international 
teaching, practice and investigation of Architecture panorama. 

The teaching of architecture at Da/Ual is based on its future architects, teachers 
and investigators’ theoretical, technological and cultural training excellence. 

Teaching is connected to professional practice and investigation through a 
teaching staff composed of renowned professionals who are able to qualitatively 
influence national and international contemporary architectonic production.

Director of the Pedagogical Board

Ricardo Carvalho
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Davide Natarelli - Menção Honrosa I Honorable Mention

Francisco Aires Mateus - Orientador I Tutor

[MENÇÃO HONROSA] 

Proposta de projecto_Vista aérea do Teatro no rio Tejo. | Project proposal_Aerial view of the Theater on the Tagus River.

Proposta de projecto_Teatro na frente ribeirinha de Lisboa. | Project proposal_Teatro on the riverside of Lisbon.

A presença do rio Tejo em Lisboa sempre foi de suma importância para o nascimento e desenvolvimento da própria 
cidade. O espaço de encontro entre água e terra, por sua vez, é carregado de significados e atividades para Lisboa. 
Precisamente essa área marginal, à beira do rio, é uma infraestrutura caracterizada pela presença de monumentos e 
locais de interesse histórico, portos comerciais e turísticos, áreas produtivas e edifícios culturais.

Nesse tecido urbano, foi escolhido para projetar um espaço de dança para a companhia teatral de Pina Bausch, um 
corpo de balé não convencional que combina teatro com dança. A oportunidade de projeto oferece o potencial de 
criar novos espaços públicos que possam ser usados livremente para a cidade, em contato físico e visual direto com 
o elemento aquático do rio.

O edifício não se destina a ser um teatro convencional para apresentações de dança, mas como um artefato 
arquitetônico que pode persistir ao longo dos anos e mudar sua função. Uma série de espaços que conectam água e 
terra, interior e exterior, ofrecendo uma nova perspectiva e forma de olhar o Rio em relação a cidade.

O edifício é cercado por água nos quatro lados, apresentando um único ponto de conexão entre os espaços abertos 
do edifício e os da cidade. No piso térreo, através da composição dos volumes do edifício, são configurados espaços 
abertos de diferentes tamanhos, que, entrando no rio a até 60 metros da margem anterior, possibilitam novas relações 
espaciais entre o elemento natural e os visitadores do espaços, recreando espacialidades íntimas para meditar ou 
socializar. Esses espaços são projetados como livres, sem funções específicas, podendo ser utilizados para eventos de 
qualquer tipo pela companhia de teatro e por outras associações externas a ela.

Sempre no piso térreo è presente a sala de entrada do teatro, que se estende por todo o plano do piso subterrâneo. No 
piso subterrâneo o princípio de composição é o mesmo do andar superior: uma sucessão de espaços é configurada 
através dos volumes fechados que abrigam os espaços acessórios às funções do teatro. O principal espaço para 
performances é apresentado como um espaço livre quadrado (27m de cada lado), com altura dupla e não como um 
auditório tradicional, de modo a permitir a máxima flexibilidade de uso para a variedade de espectaculos e eventos 
oferecidos pela companhia de dança de Pina Bausch.

DANÇAR NA AGUA. UM ESPAÇO PELA DANÇA NA FRENTE RIBEIRINHA DE LISBOA.

15.1
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The presence of the Tagus River in Lisbon has always been of great importance for the birth and development of the 
city itself. The meeting place between water and land it is important for Lisbon as a landmark and a place for gathering 
people and activities. Precisely this marginal area, by the river, is an infrastructure characterized by the presence of 
monuments and places of historical interest, commercial and tourist ports, productive areas and cultural buildings.

In this urban fabric, arise the design proposal of a dance space for the theater company of Pina Bausch, an unconventional 
corps de ballet that combines acting with dance. The project opportunity offers to the city the potential to create new 
public spaces that can be freely used and occupied, directly in physical and visual contact with the river water.

The building is not intended to be a conventional theater for dance performances, but as an architectural artifact with 
the aim that could persist over the years and be suitable for different functions and purposes. A series of spaces that 
connect water and land, interior and exterior, are offering a new perspective and a new way of looking at the river in 
relation to the city.

Entrada do Teatro, espaço multifuncional e sala principal. Maquetas em cemento e cera pigmentada.
Theater entrance, multifunctional space and main room. Models in concrete and pigmented wax.

Proposta de projecto_Plantas do piso térreo e subaquático. Corte do espaço principal.
Project proposal_Plans of the ground floor and underwater. Section of the main space.

DANCING IN THE WATER. A SPACE FOR DANCE ON THE LISBON RIVERFRONT.

The building is surrounded by water on all four sides, presenting a single connection spot between the open spaces 
of the building and the existing docks. On the ground floor, through the composition of the building’s volumes, open 
spaces of different sizes are configured, which, entering the river up to 60 meters from the previous margin, enable new 
spatial relationships between the natural element and the visitors of the spaces, recreating intimate spaces to meditate 
or socialize. These spaces are designed as free, with no specific functions, and can be used for events of any kind by 
the theater company or other associations external to it.

Also, in the ground floor there is the theatre entrance hall, which extends across the entire underground floor.

The composition principle of the underground floor is the same of the upper floor: a succession of spaces is configured 
through the closed volumes that hosts the accessory functions of the theatre. The main space for performances is 
presented as a square free space (27m on each side), with double height and not as a traditional auditorium, in order to 
allow maximum flexibility of use for the variety of shows and events offered by Pina Bausch’s corps de ballet.
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Luca Maffei - Finalista I Nominee

João Gomes da Silva - Orientador I Tutor

[FINALISTA]

Concept | Planta da Cobertura. | Concept | Roof Plan.

Corte Transversal. | Cross section.

O conforto inventou o homem. Inventar significa, etimologicamente, encontrar, não criar. É um conceito intimamente 
relacionado com o homem. Nos dias de hoje, o conforto assumiu o significado de comodidade. É uma condição de 
bem-estar, uma sensação de prazer, que tanto pode ser física quanto mental. Não existindo respostas concretas, este 
trabalho pretende ser uma tentativa de traduzir, através de um ponto de vista pessoal, esta ideia em projeto.

O objetivo do projeto foi realizar residências acessíveis para jovens, em resposta ao crescente fenómeno da gentrificação 
e da turistificação incontrolável que está a afectar o centro histórico de Lisboa.

A oportunidade projectual para responder ao pedido do curso foi encontrada no Palácio da Rosa, um palácio do 
século XIX, situado no Bairro da Mouraria. Implantado na encosta da costa do castelo, entre Martim Moniz e o Castelo 
de São Jorge, o edifício acompanha o acentuado declive do terreno, desenvolvendo-se ao longo da R. Marquês de 
Ponte de Lima.

Apesar do elevado estado de abandono em que se encontram o edifício e a área de intervenção, o sítio tem caraterísticas 
e elementos relevantes como a qualidade arquitectónica do antigo edifício e a presença da antiga Muralha Fernandina. 
Por estas razões o projecto tem como objectivo final a reabilitação e proteção do Palácio da Rosa.

A intervenção é constituída por três elementos principais: o Palácio da Rosa, encostado às ruínas da antiga muralha 
Fernandina; as novas residências que se desenvolvem ao longo do limite exterior da área de projecto, sem tocar o 
edifício existente; e os espaços entre os dois edifícios, os jardins públicos.

As três áreas verdes são espaços diferentes entre eles que se desenvolvem ao longo do percurso que liga a cota baixa 
com a cota alta da área de projecto, até à Torre de São Lourenço. Se os dois jardins inferiores são mais reservados, 
com a intenção de criar uma situação de intimidade e uma relação mais próxima com as funções privadas dos edifícios, 
o jardim superior, assim como toda a cobertura do edifício é um miradouro que estabelece uma forte relação visual 
com a cidade.

Cada jardim corresponde a uma tipologia residencial. Cada tipologia apresenta dimensões diferentes, mas são todas 
pensadas sempre a partir do mesmo princípio: a divisão diversificada das funções diárias em cada um dos seus 
três pisos. Um dos pisos, está sempre dedicado ao momento de trabalho em direta relação com a rua; um outro, 
mais privado, garante a privacidade dos quartos e por fim, um terceiro piso estabelece a relação com o jardim, 
providenciando momentos de convivência e cura do corpo. Os três pisos variam durante a experiência do projeto 
obtendo combinações diferentes das três funções colocadas.

CONFORTO. UN VIAGGIO.

15.2
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Comfort invented the man. To invent means, etymologically, to find, not to create. It is a concept strictly related to man. 
Nowadays it means commodity. It is a condition of perceived well-being, in which an individual expresses satisfaction 
or not about the environment that surrounds him. It is a feeling of pleasure, both physical and mental. Since there are 
no absolute answers, this this work intends to be an attempt to translate, from a personal point of view, this idea into 
a project.

The aim of the project was to design accessible residences for young people as a response to the growing phenomenon 
of gentrification and mass tourism that is affecting Lisbon and its historic centre especially. The project area is Palácio da 
Rosa, a 19th century palace situated in the historic centre of Lisbon, more precisely in “Bairro da Mouraria”. The Palace 
is located on the inclined terrain of the castle’s hill, between Martim Moniz square and São Jorge Castle; following the 
steep terrain it grows along Rua Marques de Ponte de Lima.

Despite the high state of degradation in which the building and the area of intervention are found, the site has relevant 
features and elements; the Palace itself has a peculiar architectural quality and it contains ruins and traces of the ancient 

Vista Interna | Vista Externa | Corte Construtivo. | Internal View | External view | Constructive cross section.Tipologias. | Typologies.

defensive walls of the city, the Muralha Fernandina. Starting from this situation the project has as final objective of the 
rehabilitation and the preservation of those ancient memories.

The intervention consist of three different elements: Palácio da Rosa, leaning against the ruins of the ancient wall, the 
new residences, along the outer limit of the project area without touching any of the pre-existing buildings, and finally the 
public gardens – the resulting spaces between the two buildings.

The three gardens are different from each other and develop a path that connect the lower level to the higher level of 
the site, up to the São Lourenço tower. The two lower gardens are more private with the intention to create a kind of 
intimacy and a closer relationship with the private spaces of the houses and the Palace; and the upper garden, as well 
as the entire roof of the building are more public and establishes a strong visual relationship with the city.

Each garden corresponds to a different typology. Each typology has different dimensions but always follow the same 
principle: a diversified division of the daily functions on different floors. One floor is thought as a workspace in direct 
relation to the street, another one is more intimate and meant to guarantee privacy and peace with bedrooms and lecture 
rooms. And finally, a third one directly linked to the gardens providing moments of coexistence and living. The typologies 
are made from different combinations of these floors logic.

RESIDENCE PALÁCIO DA ROSA. THE IDEA OF COMFORT.
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Marton Peto - Menção Honrosa I Honorable Mention

Manuel Aires Mateus - Orientador I Tutor

[MENÇÃO HONROSA] 

O acesso desde Penha de França é marcado por uma ampla rampa. O volume estreita para desdobrar a rua.
Access from rua Penha de França is highlighted with a wide ramp. The volume narrows to open the street.

Design 2 em 1. Urbano em geral, enquanto um projeto uso misto em cima, definido uma praça clássica.
2 projects in 1. Urban and landscape overall while mixed-use housing on top creating a classic square.

As pessoas irão perder os seus empregos devido à automação e inteligência artificial. Como o trabalho é um elemento 
fundamental do estilo de vida moderno, parece assustador perdê-lo. Adorar o trabalho em detrimento de outras 
atividades da vida (lazer, descanso) é um facto recente no desenvolvimento da história. Estamos à beira de uma 
convulsão social e tecnológica. A habitação também não será deixada intacta.

Os preços dos aluguéis estão ficando ridículos. A desigualdade ascende, a próxima geração não pode contar com a 
promessa de uma vida melhor que a da geração que a precede. A ocupação, empregos-precários não são mais o 
berço do sentido da vida. Apesar de um mundo sem empregos não significar um mundo sem trabalho. 

Quando a sociedade se transforma no sentido da celeridade e da disrupção, a arquitectura deve promover a 
morosidade. A vida útil de um edifício, mais uma vez, deve abrigar atividades diferentes. Projectar para o futuro significa 
projetar para a mudança.

Na minha proposta procuro providenciar o máximo de acessibilidade e contiguidade possível ao público. Para 
enfrentaras questões da inacessibilidade, proponho abrir Caracol da Penha ao público, criando um jardim versátil, com 
parque infantil, quisques e jardins comunitários, interligando as ruas secundárias. Assemelhando-se â Acropolis, a área 
de trabalho estabelece-se no Convento da Penha de França (a 10 metros acima do nível da rua) actualmente ocupado 
pela polícia e restringido aos oficiais.

Neste nível cimeiro, com o projecto de uso misto, providencia à espaços comunitários e serviços em conjunto com 
inudades de habitação. A volumetria complementa o Convento e, em conjunto, definem uma praça clássica no topo 
com uma das melhores vistas da cidade.

Embora a função principal do projecto seja habitação, é apenas parte do programa. A minha proposta não é focar-me 
nas unidades habitacionais em si mesmas, mas na sua interpretação. Sendo o futuro um dado não fechado, não me é 
possível projectar para uma narrativa desse futuro, apenas para a sua flexibilidade. Os modelos familiares mudam, as 
pessoas mudam, a esperança de vida aumenta, etc.. O seu valor, mais uma vez, não é a conclusão do projecto em si 
mesmo, mas a oportunidade de perenidade. 

Decidi  socorrer as unidades de habitação de apenas um telhado, um espaço de duplo pé-direito, reforçado por uma 
viga de prefil I200 para suporte de um segundo nível com qualquer configuração. Podemos aceder a quase todas 
as unidades por dois lados, tornando possível subdividi-las ou derrubar paredes, de acordo com as necessidades 
momentâneas.

NEVER WORK! HOUSING FOR YOUTH IN ALMIRANTE REIS.

15.3
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O suporte para o dia a dia a que chamamos arquitectura não é a vida em si mesma, mas impele a liberdade para o florescer dos seus 
ocupantes. | This frame for living which is called architecture is not life itself, but encourages freedom for the growth of the occupants.

People are going to lose their jobs due to automation and robotization. Since work is a fundamental element of 
modern lifestyle, it sounds frightening to lose it. Worshipping work over other activities in life (leisure, sleep) is a recent 
development in history. We are part of a technological and societal upheaval. Housing will not be left intact either.

Rent prices are getting ridiculous. This process is the forerunner of changes that we are on the verge of. Inequality rises, 
the following generation cannot rely on the promise of living better than the previous one. As everyday life seems to 
get harder, employment is no longer the measure of success and the meaning of one’s life. But a world without jobs is 
not a world without work.

As society leans on acceleration, architecture should slow down. The lifetime of a building once again should house 
different activities. Designing for future means designing for change.

In my proposal I try to provide as much access and connection as possible to the public. To tackle the issues of 
inaccessibility, I open Caracol da Penha to public, creating a versatile park with playgrounds, quiosques and community 
gardens, while reconnecting the secondary roads. My working site is the Acropolis-like surrounding of Convento de 
Penha da França (sits 10 metres above the street level), which is currently used by police, and is restricted only to 
officers. My proposal on this upper level comprises a mixed-use project that provides community spaces and services 
with flexible housing units. The volumes complement the convent, and together they define a classical square above the 
city with one of the best views of Lisbon. 

Even though the main program of the project is housing, it is only part of it. My proposal does not concentrate on the 
housing units themselves, but it is open to interpretations. Since the future is uncertain, I cannot design for a narrative 
of future, I can design only for flexibility. The family models change, society changes, life expectancy grows, etc. What is 
interesting once again is not the finished project itself, but the opportunity for continuity. 

I decided to provide housing units only a roof and basic engineering, a space with double height, strengthened on the 
perimeters with an I200 beam to support a second level of any shape. There is access to almost all units from two sides, 
making it possible to subdivide, or open walls, according to the given needs.

Acesso público a um dos pontos mais altos da cidade, quer pelo parque como pelo cume da colina.
Access to the public on one of the highest points of the city, both from the park and from the street.

NEVER WORK! HOUSING FOR YOUTH IN ALMIRANTE REIS.
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Mauro Jesus - Menção Honrosa I Honorable Mention

Telmo Cruz - Orientador I Tutor

[MENÇÃO HONROSA] 

O Cinema Salão Lisboa diferencia-se dos restantes cinemas da avenida através do seu “genius loci” como propõe 
Schulz , onde a sua memória fragmentada de um cariz popular e utilizadores jovens promovia um ambiente 
completamente diferente dos restantes. Descrito como a “alegria das classes pobres do referido bairro” e de 
“momentos de indiscritível entusiasmo” dos seus utilizadores, a proposta da reinserção do cinema e espaço cultural 
procura exatamente recuperar e devolver esse ambiente ao local em questão. A forma arquitetónica proposta deriva 
da procura de uma relação formal com as escadinhas da saúde e a da solução de diferença de cotas como espaço 
público entre o Martim Moniz e a Mouraria. Os diferentes patamares de praça elevada, classificam-se como uma 
intenção de desenhar espaços que liguem a avenida Almirante Reis à sua envolvente com os seus habitantes.

Cinema Salão Lisboa differs from the other cinemas on the avenue through its “genius loci” as proposed by Schulz, 
where his fragmented memory of a popular nature and young users promoted an environment completely different 
from the rest. Described as the “joy of the poor classes in that neighborhood” and the “moments of indiscriminate 
enthusiasm” of its users, the proposal for the reinsertion of cinema and cultural space seeks exactly to recover and 
return that environment to the place in question. The proposed architectural form derives from the search for a formal 
relationship with the stairs of health and the solution of difference in quotas as a public space between Martim Moniz 
and Mouraria. The different levels of the elevated square are classified as an intention to design spaces that connect 
Avenida Almirante Reis to its surroundings with its inhabitants.

Planta piso 0 | Escala 1/200 / Planta piso 1 | Escala 1/200 | Floor plan 0 | 1/200 scale / Floor plan 1 | 1/200 scale

“Ora o cinema sempre teve – e podemos ver isso nos irmãos Lumière, que iam às feiras mostrar os seus filmes, que 
eram um divertimento popular – um papel social importante, como distração, como forma de prazer, para chorar e rir. 
Tirar os cinemas do centro das cidades foi uma forma de matar os dois, e de desertificar as próprias cidades. (…) O 
primeiro multiplex surgiu em Toulon, fora da cidade, perto da autoestrada, e os cinemas no centro fecharam. Quando 
isso aconteceu, as lojas também fecharam. E o centro da cidade tornou-se um lugar sem lei, um lugar de medo, de 
angústia. Enquanto o cinema nasce da luz – não nos devemos esquecer que os cinemas ficam abertos todos os dias 
até tarde, noite dentro, (…). Então os centros da cidade foram ocupados pelo medo, pelo terror.” 

Marin Karmitz, Público, 25/09/2016.

O projeto proposto consiste na reintegração e na reinvenção para a contemporaneidade dos espaços de cinema na 
cidade. Tem como objetivo visual, a materialização da relação entre as artes do cinema e a arquitetura como um. 
Desse modo relaciona-se poeticamente o assistir ao cinema com assistir a um espaço arquitetónico que é vivido 
pela comunidade e que produz movimento. De modo a recorrer ao sentimento arquitetónico-histórico do local e 
sendo a Avenida uma das zonas de maior multiculturalidade da cidade e de diferentes faixas socioeconómicas, para 
compatibilizar os diferentes interesses, o conceito reside na intenção de transformar os cinemas em espaços de 
convívio com vários programas “bengala” que se associam à memória do cinema através da restituição do seu antigo 
uso, mas com a intervenção em apenas um, no Cinema Salão Lisboa.

O Cinema Salão Lisboa diferencia-se dos restantes cinemas da avenida através do seu “genius loci” como propõe Schulz 
, onde a sua memória fragmentada de um cariz popular e utilizadores jovens promovia um ambiente completamente 
diferente dos restantes. Descrito como a “alegria das classes pobres do referido bairro” e de “momentos de indiscritível 
entusiasmo” dos seus utilizadores, a proposta da reinserção do cinema e espaço cultural procura exatamente recuperar 
e devolver esse ambiente ao local em questão. A forma arquitetónica proposta deriva da procura de uma relação 
formal com as escadinhas da saúde e da solução de diferença de cotas como espaço público entre o Martim Moniz e 
a Mouraria. Os diferentes patamares de praça, classificam-se como uma intenção de desenhar espaços que liguem a 
avenida Almirante Reis à sua envolvente e habitantes.

CINEMA SALÃO LISBOA. FOTOGRAMAS RECUPERADOS.

15.4
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“Now cinema has always had – and we can see that in the Lumière brothers, who went to the fairs to show their films, 
which were a popular fun – an important social role, as a distraction, as a form of pleasure, to cry and laugh. Taking 
the cinemas out of the city center was a way to kill them both, and desert the cities themselves. (...) The first multiplex 
appeared in Toulon, outside the city, near the motorway, and cinemas in the centre closed. When that happened, the 
stores also closed. And the city center has become a lawless place, a place of fear, of anguish. While cinema is born 
of light – we must not forget that cinemas are open every day until late, night inside, (...). So the city centers were 
occupied by fear, by terror.” 

Marin Karmitz, Public, 25/09/2016.

The proposed project consists of the reintegration and reinvention for the contemporaneity of cinema spaces in the city. 
Its visual objective is the materialization of the relationship between the arts of cinema and architecture as one. In this 
way it is poetically related to watching the cinema with watching an architectural space that is lived by the community 
and that produces movement. In order to resort to the architectural-historical feeling of the place and the Avenue 

Render | Espaço Memória e Cinema Exterior + Corte Construtivo | Cinema Salão Lisboa
Rendering | Memory Space and Exterior Cinema + Constructive Cross Section  | Cinema Salão Lisboa

Planta piso 2,3 e 4 | Cinema | Floor plan 2,3 and 4 | Cinema

being one of the areas of greater multiculturality of the city and different socio-economic ranges, to make the different 
interests compatible, the concept lies in the intention of transforming cinemas into spaces of conviviality with various 
“side” programs that are associated with the memory of cinema through the restitution of its former use, but with the 
intervention in only one, in the Cinema Salão Lisboa.

Cinema Salão Lisboa differs from the other cinemas of the avenue through its “genius loci” as proposed by Schulz, 
where its fragmented memory of a popular nature and young users promoted a completely different environment from 
the rest. Described as the “joy of the poor classes of the aforementioned neighborhood” and “moments of indiscretion” 
of its users, the proposal of the reinsertion of cinema and cultural space seeks exactly to recover and return this 
environment to the place in question. The proposed architectural form derives from the search for a formal relationship 
with the “Saúde” ladders and the solution of difference of heights as a public space between Martim Moniz and 
Mouraria. The different square levels are classified as an intention to design spaces that connect the Avenida Almirante 
Reis to its surroundings and inhabitants.

CINEMA SALÃO LISBOA. RECOVERED FRAMES.
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16 Universidade de Lisboa
INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

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. 

Diretor / Representante do Conselho Científico

Luís Paulo A. Faria Ribeiro Viseu

16 University of Lisbon
HIGHER INSTITUTE OF AGRONOMY

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 / Representative of the Scientific Board 

Luís Paulo A. Faria Ribeiro Viseu
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Simão Cruz- Finalista I Nominee

Selma da Pena Baldaia - Orientador I Tutor

[FINALISTA]

Revestimento das margens do rio Jamor ao longo do Aqueduto da Gargantada em Queluz. 
Covering the banks of the Jamor River along the Gargantada Aqueduct in Queluz.

Delimitação das três principais componentes da paisagem: morfologia do terreno, áreas de máxima infiltração e vegetação com 
interesse de conservação. 
Delimitation of the three main components of the landscape: land morphology, areas of maximum infiltration and vegetation with 
conservation interest.

A presente memória descritiva refere-se ao trabalho desenvolvido no âmbito da dissertação de mestrado, dada a 
atualização Legislativa de Ordenamento do Território (2015), que originou um novo instrumento de gestão territorial: 
o Programa Intermunicipal. O caso de estudo é a bacia hidrográfica do rio Jamor, incluída em quatro territórios 
municipais – Oeiras, Amadora, Sintra e Odivelas –, e com o propósito de reduzir o risco de cheias. A dimensão que 
este instrumento territorial permite uma abordagem e implementação de novas estratégias, que incluem os serviços dos 
ecossistemas no âmbito do planeamento integrado, e que assim retratam novas metodologias de planeamento urbano.

No total a bacia hidrográfica do rio Jamor, corre ao longo de um percurso norte-sul com 15.8 km, tornando-se 
progressivamente mais amplo, dando origem ao vale do Jamor que atinge mais de duas centenas de metros de 
largura, para depois desaguar na foz, na Cruz-Quebrada para o rio Tejo. Ocupa, assim, uma área total de 44 km2, onde 
44% se encontra edificada. Para potencializar a infiltração da água, recorre-se à delimitação de determinadas de três 
componentes da paisagem, formando uma estrutura biofísica composta por áreas de máxima infiltração, vegetação 
com interesse de conservação e morfologia do terreno – áreas de proteção de cabeceiras, áreas declivosas, e sistemas 
húmidos e sistemas secos. A sobreposição destas componentes permite formar uma rede contínua denominada por 
SEIA - Sistemas Estruturantes para a Infiltração da Água. 

Por sua vez, o recurso ao cálculo do Tempo de Concentração (Tc), permite perceber o impacto que cada uso do solo 
tem na infiltração e escoamento da água no território. E é a partir das tipologias de intervenção, que são dadas novas 
propostas de modo a reduzir os conflitos entre o uso do solo atual e a eficiência das componentes existentes, deste 
modo é elaborado um modelo territorial estratégico, que abrange toda a extensão da bacia hidrográfica do rio Jamor 
em quatro municípios diferentes. 

Ao ser reconhecida a aptidão das componentes do SEIA e das tipologias de intervenção, é proposto um modelo territorial 
com base na adaptação ou transformação do uso do solo. O resultado consistiu num atraso de aproximadamente dez 
minutos do tempo de concentração, ao intervir em apenas 16% da área total da bacia hidrográfica do rio Jamor.

PROGRAMA INTERMUNICIPAL.
CONTRIBUTO PARA O PLANEAMENTO INTEGRADO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO JAMOR.

16.1
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Limite da bacia
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Modelo Territorial do 
Programa Intermunicipal da 
Bacia Hidrográfica do rio Jamor

Modelo territorial do Plano Intermunicipal da bacia hidrográfica do rio Jamor. 
Territorial model of the Intermunicipal Plan for the hydrographic basin of the Jamor River.

Nowadays, law’s transformation for environmental progress is an emerging challenge. The last Territorial Planning 
legislative update in Portugal (2015), led to a new territorial management tool: the Intermunicipal Program. 

The case study is Jamor river watershed, included in four municipalities – Oeiras, Sintra, Amadora e Odivelas – may 
suffer from urbanized structures implementation, a significant contribution for flood risk increase. With this new program, 
new opportunities for territory planning were established, defined by territorial restrictions with a strong objective with a 
protection purpose. Intermunicipal cooperation can be considered as an alternative intervention, contributing to territory’s 
cohesion and to guarantee the preservation of essential aspects. These outcomes happen mainly in the vicinity of the 
hydrographic basin’s waterlines, where a large part of the urban centers are nearly inserted.

In this work, the methodological foundations are produced as a result of solving a problem: to reduce surface runoff 
impact and to alleviate the greatest concentration of rainwater points. And that’s where SEIA – Sistemas Estruturantes 
para a Infiltração da Água (Infiltration Water Structural Systems) takes action. It consists in delimited areas, which 
according to its biophysical character – headwater system areas, water lines and valley bottoms, maximum infi¬ltration 
areas and vegetation with high value of conservation –, it prevails the conservation of the ecosystems, and assures their 
services with potential benefits for the human populations.

Depending on the land use and soil type, it could be possible to estimate the water infiltration capacity, and to draw 
a concentration time for the current specific flow pattern. Through typologies interventions, the SEIA components 
suitability, and depending on the vulnerability, instability or blockage of each integral part, a strategic map was elaborated 
based on the adaptation or transformation of five different land uses. The result was a delay of approximately 10 minutes 
on watershed concentration time, with several interventions in only 16% of Jamor river watershed.

O centro do aglomerado urbano de Carenque, Amadora, com a proposta de um parque de caráter fluvial.
The center of the urban center of Carenque, Amadora, with the proposal of a river park.

INTERMUNICIPAL PLANNING COOPERATION:
AN APPROACH TO JAMOR RIVER BASIN MANAGEMENT.
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19 ISCTE - IUL 
ESCOLA DE TECNOLOGIAS E ARQUITETURA

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. 

Director do Departamento de Arquitectura e Urbanismo

José Luís Possolo de Saldanha

19 ISCTE - IUL 
SCHOOL OF TECHNOLOGY AND ARCHITECTURE

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. 

Head of the Architecture and Urbanism Department

José Luís Possolo de Saldanha
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Filipe Prudêncio - Finalista I Nominee

Pedro Luz Pinto - Orientador I Tutor

[FINALISTA]

Corte construtivo dos conjuntos. | Constructed detail between units.

Planta de Implantação Nascente. | Site Plan.

A etimologia da palavra “Trafaria” refere-se à palavra “tarrafa”, que significa em rede de pesca com o vocábulo “arena” 
de areia. A evolução fonética, com o passar dos tempos, acabou por substituir “Trafarena” por Trafaria. A sua origem, 
portanto, esteve num pequeno aglomerado de pescadores que se estabeleceram neste território por razões de 
atividades económicas relacionadas com a pesca.

É neste local que surgem, nos anos 60/70, dois assentamentos informais de dimensões significativas sobre solo dunar, 
conhecidos como 1º e 2º Torrão. Dois bairros marcados pelo não ordenamento, sem infraestruturas condignas e em 
condições insuficientes.

O Projeto do conjunto habitacional proposto partiu da intenção de realojar parte da população que vive atualmente 
no 2º Torrão. Um bairro que tem vindo a sofrer, nas últimas décadas, alterações que descaracterizaram a sua génese, 
alteraram as suas principais qualidades urbanas e tipológicas, e massificaram a construção de modo anárquico, sem 
aparente benefício habitacional ou social. 

Neste sentido, procurou-se, com esta proposta uma relação muito equilibrada entre a escala e a volumetria, e o espaço 
público e natural. Consequentemente, a distribuição, no terreno, dos diferentes edifícios de habitação, foi conduzida no 
sentido de, através deles, se definirem espaços como instrumentos de distribuição, convívio, repouso e recreio. Desta 
forma, foram criados pequenos locais de interesse generalizado, modelando pequenos escalões de meia dezena de 
famílias francamente vinculados a um amplo espaço central.

Nas habitações, procurou-se reduzir ao mínimo desejável as circulações, aumentar o número de fogos, concentrar os 
logradouros e disciplinar a relação das alturas de construção, visando simultaneamente o menor movimento de terras 
necessário a implantações e acessos, através da construção em palafitas. A partir da modulação encontrada, as várias 
habitações, com sentido protetor, formam assim um pátio. Um pátio comum, que não procura ser apenas um lugar de 
troca de coisas, mas sim de troca de ideias. Um convite para que as pessoas se reúnam.

Em termos de caracterização material, o projeto procurou respeitar ao máximo as técnicas construtivas comummente 
utilizadas para a madeira introduzindo, no entanto, uma linguagem de intervenção marcadamente contemporânea.

CONJUNTO HABITACIONAL DO SEGUNDO TORRÃO.

19.1
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The etymology of the word “Trafaria” refers to the word “tarrafa”, which means “in a fishing net”, with the word “arena”, 
meaning “sand”. Over time, phonetic evolution replaced “Trafarena” with Trafaria. Accordingly, its origin was a small 
cluster of fishermen who settled in this territory for economic activities associated to fishing.

Around the 60s/70s, near the historical center, two informal but considerable settlements emerged on dune soil, 
known as 1st and 2nd Torrão - two districts marked by the lack of urban planning as of decent infrastructure and with 
insufficient conditions.

The proposed housing project was based on the intention of relocating part of the population currently living in the 
2nd Torrão. A neighborhood that has, in the last decades, undergone changes that have mischaracterized its genesis, 
changed its main urban and typological qualities, and massified the construction in an anarchic way, with no apparent 
housing or social benefit.

Therefore, it was sought to create a very balanced relationship between scale and volumetry, and the public and natural 
space. Consequently, the distribution, on the ground floor of the different housing buildings, was conducted in the sense 
that, through them, spaces were defined as instruments of distribution, socialization, rest and recreation.

During this process, efforts were made to reduce circulation to a minimum, to increase the number of dwellings around 
the courtyards and to adjust the relationship between construction heights. At the same time, the proposal aims to 
diminish the movement of the dune soil regarding the implantations and accesses, by its construction on stilts. Deriving 
from the proposed modulation, the various units form a common courtyard, which seeks not only to be a place for 
exchanging goods, but for exchanging ideias. An invitation for people to get together.

In terms of material characterization, the project sought to respect as much as possible the construction techniques 
commonly used for wood, introducing, however, a contemporary language. Cortes transversais do terreno. | Cross section of the surrounding area.

Vista da sala das habitações com 2 quartos - fotografia de maquete à escala 1:10. 
Interior view from the living room of the two bedroom unit - Photograph of the model, 1:10.

SECOND TORRÃO HOUSING COMPLEX.

Planta do piso 0 do conjunto habitacional; Alçado do conjunto; Corte transversal e Planta do piso 1 do conjunto habitacional.
Typical courtyard-level plan; Exterior façade; and section with the courtyard façade. First floor plan.
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20 Universidade Nova de Lisboa 
FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA   

FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

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)

20
The Master Course in Sustainable Urbanism and Spatial Planning is jointly 
organized by two Faculties of Universidade Nova de Lisboa: the Faculty of Science 
and Technology (FCT) and the Faculty of Social Sciences and Humanities (FCSH). 

The Master Course in Sustainable Urbanism and Spatial Planning (MUSOT) 
aims to provide the concepts and the necessary tools for the promotion and 
evaluation of urban and territorial sustainability, as well as preparing students with 
innovative skills for practice and research in these fields, preparing them to face 
the environmental challenges of our time and the future of the next generations. 

The challenges are huge, urgent and varied meaning the job opportunities are 
also diverse and exciting. MUSOT focuses not only on the challenges but also 
on the positive aspects like capturing the cities dormant resources, making them 
profitable and able to increase the population’s quality of life as well as promoting 
the social, economic and environmental sustainability.

Coordinators of the Master’s Course in Sustainable Urbanism  
and Spatial Planning 

Margarida Pereira (Faculty of Social and Human Sciences - FCSH) 

João Farinha (Faculty of Science and Technology - FCT)

University Nova de Lisboa
FACULTY OF SCIENCES AND TECHNOLOGIES
FACULTY OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCES
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Amanda Goulart - Finalista I Nominee

José António Pereira Tenedório - Orientador I Tutor

[FINALISTA]

Proposta de intervenção urbana para o aumento do conforto térmico, no Pragal – Almada.
Urban intervention proposal to increase thermal comfort in Pragal - Almada.

Imagem 3D do projeto do telhado verde do Mercado das Torcatas.
3D image of the green roof design of Mercado das Torcatas.

Inspirada nos princípios do urbanismo sustentável, a intervenção urbana usa estratégias de infraestrutura verde, através 
da arborização de rua, telhado verde, uso de plantas apropriadas ao clima mediterrâneo, gerando benefícios ecológicos 
para a área escolhida (Pragal, Almada).

Com o objetivo de gerar benefícios relativamente a qualidade do ar e diminuição da temperatura, a proposta de 
intervenção urbanística utiliza a infraestrutura verde. O projeto de intervenção urbanística propõe melhorar o microclima 
do bairro das Torcatas e consequentemente ganhar qualidade do espaço público com o incentivo aos moradores a 
usufruírem de espaços mais naturais e mais confortáveis.

O conforto térmico poderá ser alcançado pelo uso de vegetação nas ruas selecionadas para a intervenção. O desenho 
propõe um urbanismo tático com arborização na rua de uso residencial e telhado verde no Mercado das Torcatas, 
além de pequenos espaços com relva e árvores no cruzamento de vias. Recorreu-se ao software Envi-met 4.4.3 para 
criar modelos de simulação usando quatro variáveis fundamentais de conforto térmico urbano (temperatura, humidade 
relativa e velocidade e direção do vento) numa variável de rugosidade urbana. Realizaram-se simulações para dois 
cenários, um com a situação atual e outro decorrente da proposta de intervenção urbana inspirada no Plano de 
Urbanização do Concelho de Almada (1946). Considerando os resultados das simulações, a proposta de intervenção 
urbana favorece a melhoria do Physiological Equivalent Temperature (PET).

O PET é o índice que avalia o balanço térmico do corpo, considerando as variáveis climáticas do ambiente analisado e 
as condições fisiológicas que o corpo sofre para manter o conforto térmico humano. Este índice é baseado no Modelo 
Munich Energy Balance Model for Individuals (MEMI), que apresenta o balanço energético do corpo humano para 
manter a temperatura média corporal.

Com o uso do telhado verde no cenário do projeto a perceção e stress térmico diminui de calor extremo para calor 
elevado, isso significa uma diferença de aproximadamente de 3 a 5ºC entre os valores da tabela. Além disso, a mancha 
verde, que é o conforto térmico distribui-se ao longo da avenida Cristo Rei. 

Os resultados, apresentam melhorias nos parâmetros citados anteriormente, confirmando que a infraestrutura verde é 
uma excelente ferramenta para o ganho de conforto urbano à microescala e que fazendo parte da estrutura ecológica 
contribui para a mitigação de ilhas de calor urbano.

URBANISMO VERDE À MICROESCALA. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO URBANA PARA  
O AUMENTO DO CONFORTO TÉRMICO, NO PRAGAL - ALMADA

20.1
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This project proposes an urban project aiming to improve urban thermal comfort. 

Inspired by the principles of sustainable Urbanism, this urban project uses green infrastructure strategies through street 
afforestation, green roofing, use of vegetation appropriate to the Mediterranean climate, generating ecological benefits 
for the urban area (Pragal, Almada).

Thermal comfort can be achieved by using vegetation on the streets selected for the project. The design proposes a 
tactical urbanism with tree-lined street for residential use and green roof at Mercado das Torcatas, as well as small grassy 
spaces and trees at the crossroads.

Envi-met 4.4.3 software was used to create simulation models using four fundamental variables of urban thermal 
comfort (temperature, relative humidity and wind speed and direction) and an urban roughness variable. Simulations 
were performed for two scenarios; one with the present situation and another resulting from the urban project proposal, 
inspired by the Plano de Urbanização do Concelho de Almada (1946).

As imagens dos mapas apresentados, são resultados dos cálculos efetuados no programa ENVI-met.
The images of the presented maps are the results of calculations made in the ENVI-met program.

As horas analisadas foram às 9 e às 15 horas, considerando a radiação solar para avaliar o estresse térmico.
The analyzed hours were 9 am and 3 pm, considering solar radiation to assess thermal stress.

With the use of the green roof in the project scenario the perception and thermal stress decreases from extreme heat 
to high heat, this means a difference of approximately 3 to 5ºC between the values in the table. In addition, the green 
spot, which is thermal comfort, is distributed along Avenida Cristo Rei.

Considering the results of the simulations, the urban project proposal favors the improvement of the The Physiologal 
Equivalent Temperature (PET).

The PET is a thermal comfort index that is based on a prognostic model of the human energy balance that computes 
the skin temperature, the body core temperature, the sweat rate and, as an auxiliary variable, the clothing temperature 
by Höppe (1984). 

The results of this reserach confirm that green infrastructure is an excellent tool for gaining urban comfort at the 
microscale and that as part of the ecological structure it contributes to the mitigation of urban heat islands.

MICROSCALE GREEN URBANISM. URBAN INTERVENTION PROPOSAL FOR INCREASING  
THERMAL COMFORT, IN PRAGAL - ALMADA.
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21 Universidade de Évora
ESCOLA DE ARTES - DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

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.

Diretor do Departamento de Arquitectura 

João Rocha

21 University of Évora
SCHOOL OF ARTS - DEPARTMENT OF ARCHITECTURE 

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.

Director of the Department of Architecture 

João Rocha
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André Lestre - Menção Honrosa I Honorable Mention

Altino João Rocha - Orientador I Tutor

Daniel N. Jiménez Ferrera - Co-orientador I Tutor

[MENÇÃO HONROSA] 

Fotografia de Maquete. | Picture of the model.

Tema abordado pela Dissertação, Aumento do Nível do Mar e a cidade de Lisboa.
Dissertation Subject, Rising Sea Level and the city of Lisbon.

Lisboa nasceu no ano 195 a.C., a norte do atual castelo de S. Jorge, devido ao seu posicionamento defensivo e 
comercial, expandindo ao longo dos séculos, todavia com alguns problemas urbanos. O benefício positivo que o 
comboio teve para a cidade, em aspetos de mobilidade, foi contrabalançado (negativamente) ao optar por um traçado 
férreo que divide a cidade, dificultando a acessibilidade ribeirinha; já a localização industrial na marginal, com uma 
extensão de 5km, impossibilita o acesso ao Tejo.

As “alterações climáticas, e a consequente subida do nível do mar, põe em risco as atuais linhas de costa, e as suas 
populações costeiras”1. De acordo com o estudo “Mapping Sea-Level Change in Time, Space, and Probability”, o 
aumento freático para 2050 é de 0.5m, para 2100 é de 2.4m, para 2150 é de 6m, e para 2300 é de 15.5m. De 
modo a salvaguardar a atual frente ribeirinha, seria necessário intervir intensamente sobre a mesma, contribuindo desse 
modo para um aumento significativo de CO2, pois a própria construção representa metade da totalidade das emissões 
de carbono. Conclui-se então que o aumento freático é inevitável, e projeta-se uma intervenção que integre o aumento 
aquático à cidade, contudo, Lisboa certamente desenvolver-se-á e a modificar-se-á, mas como não há possibilidade 
de prever as alterações da cidade, apresenta-se uma intervenção que se enquadra com a cidade atual e a previsão 
do nível do mar em 2150.

A praça do comércio encontra-se há séculos como o elemento central de Lisboa, mesmo após o terramoto de 1755. 
Porém, com a previsão da sua inundação, pretende-se proporcionar uma nova praça que corresponda às novas 
exigências, enaltecendo o passado e o futuro, através de uma plataforma flutuante que abraça a praça submersa, na 
nova cota marítima, marcando a sua existência e relação. 

Com o amontoamento do plástico no oceano, pretende-se contribuir para a sua limpeza, desenvolvendo módulos 
que formam a plataforma flutuante no rio Tejo, que proporcionam espaços multifuncionais, museológicos, de acordo 
com as suas necessidades, com as diversas altimetrias marítimas, para fornecer à cidade uma variedade espacial e 
programática. 

O plástico também permitirá o desenvolvimento de uma cobertura leve de plástico ETFE, com painéis solares, que 
protegem do sol e do vento através da sua organização, tanto altimétrica como rotativa, permitindo uma cobertura 
impermeável ao sol e ao vento.

ARQUITETURAS DO MAR. CONTRIBUTO ARQUITETÓNICO PARA O PROBLEMA DA SUBIDA DA 
ÁGUA DO OCEANO. UM ESTUDO PARA LISBOA.
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Lisbon was born in 195 BC, north of the current castle of S. Jorge, due to its defensive and commercial position, 
expanding over the centuries, however with some urban problems. The positive benefit that the train had for the city, 
in terms of mobility, was counterbalanced (negatively) by opting for an iron track that divides the city, complicating 
the riverside; the industrial location on the waterfront, with a length of 5km, impossibilities the access to the Tejo river.

“Climate change, and the consequent rise in sea level, jeopardizes current coastlines and their coastal populations”1. 
According to the study “Mapping Sea-Level Change in Time, Space, and Probability”, the water table for 2050 is 
0.5m, for 2100 it is 2.4m, for 2150 it is 6m, and for 2300 it is 15.5m. In order to safeguard the current riverside 
front, it would be necessary to intervene intensively on it, thereby contributing to a significant increase in CO2, since 
construction itself represents half of all carbon emissions. Then it is concluded that the phreatic increase is inevitable, 
and an intervention that integrates the aquatic increase with the city is projected, however, Lisbon will certainly develop 

Projeto desenvolvido e seus elementos representativos. | Developed project and its representative elements.Implantação e suas preocupações projetuais.| Implantation and its design concerns.

and change, but as there is no possibility of predicting the changes in the city, there is an intervention that fits with the 
current city and the sea level forecast in 2150.

The commerce square has been the central element of Lisbon for centuries, even after the 1755 earthquake. However, 
with the forecast of its flooding, it is intended to provide a new square that meets the new requirements, enhancing the 
past and the future, through a floating platform that embraces the submerged square, in the new sea level, marking its 
existence and relationship. With the heap of plastic in the ocean, it is intended to contribute to its cleaning, developing 
modules that form the floating platform on the Tejo River, which provide multifunctional, museological spaces, according 
to its needs, with the different maritime altimetry, to provide spatial and programmatic variety to the city. The plastic 
will also allow the development of a light cover of ETFE plastic, with solar panels, which protect from the sun and wind 
through its organization, both altimetric and rotating, allowing an impermeable cover to the sun and wind.

ARCHITECTURES FROM THE SEA. ARCHITECTURAL CONTRIBUTION TO THE PROBLEM OF 
RISING OCEAN WATER. A STUDY FOR LISBON.
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Carolina Vicente - Finalista I Nominee

Daniel N. Jiménez Ferrera - Orientador I Tutor

[FINALISTA]

Planta geral da proposta ‘’CAMPUS DE VIDA’’ | Coimbra. | General plan of the proposal ‘’ CAMPUS DE VIDA ’’ | Coimbra.

Alçado da proposta ‘’CAMPUS DE VIDA’’ | Coimbra. | Elevation of the ‘’ CAMPUS DE VIDA ’’ proposal | COIMBRA.

A arquitectura tem o poder de se adaptar ao longo do tempo e em função das pessoas e necessidades sociais 
inerentes às mesmas. A reutilização de edifícios devolutos é uma realidade actual na qual os centros urbanos beneficiam 
ao fazê-lo, mantendo elementos históricos, mas atribuindo-lhes uma nova identidade, atendendo às necessidades 
contemporâneas. 

 A presente investigação pretende trazer um edifício ao qual a adaptação a diferentes programas não é novidade. O 
Antigo Hospital Pediátrico de Coimbra encontra-se hoje devoluto, em plena urbe da cidade sem qualquer ocupação. 
A sua história tem mais de quatro séculos e foi ‘’a sua capacidade de se reinventar e de se adaptar a diferentes 
programas para colmatar as falhas da urbe no campo da saúde’’ que o mantém nos dias de hoje erguido e a pedir 
uma nova ocupação.

A presente investigação procurou primeiramente analisar a envolvente e o edifício do Antigo Hospital Pediátrico de 
Coimbra, qual o seu papel na cidade e o contributo de uma nova programática adaptada a novas circunstâncias. Visa 
compreender a importância do edificado para a cidade, de que forma pode contribuir para a mesma, compreendendo 
as alterações realizadas ao longo dos tempos, acima de tudo espaciais e que consequências tiveram. Foi fundamental 
um levantamento arquitectónico do conjunto originalmente projectado e das alterações realizadas de forma a 
compreender a identidade do edificado e qual a sua relação com o lugar.

Graças ao cruzamento de três importantes domínios como: a educação, a inovação e a investigação, Coimbra  resulta 
num ‘’ecossistema único’’ propício ao desenvolvimento das melhores práticas e cuidados médicos. Actualmente o 
envelhecimento é tema de discussão devido às condições demográficas actuais refletindo-se na escassa investigação 
realizada nas práticas de saúde associadas ao envelhecimento activo e saudável. 

 No seguimento do tema de investigação, torna-se ainda mais assertivo que seja esta a localização ideal para a temática 
presente: Co-Housing – dedicando este lugar aos mais velhos. 

‘’CAMPUS DE VIDA’’ | RECONVERSÃO DO ANTIGO HOSPITAL PEDIÁTRICO DE COIMBRA.
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Maquete 1:50 | Corte construtivo | 1-Parede em alvenaria  2-Caixa de ar 3-camada regularização 4-Tela 5-Wallmate 6-Acabamento 
em reboco 7-Existente  8-Esticador sc 100  9-marmorite 10-Camada fixação. 
1:50 model | constructive section | 1-masonry wall 2-air box 3-layer adjustment 4-screen 5-wallmate 6- plaster finishing 7-existing 
8-stretcher sc 100 9-marmorite 10-fixing layer.

Architecture has the power to adapt over time and according to the people and social needs inherent to them. The reuse 
of vacant buildings is a current reality in which urban centers benefit from doing so, maintaining historical elements, but 
giving them a new identity, meeting contemporary needs.

 The present investigation intends to bring a building to which adaptation to different programs is not new. The Old 
Pediatric Hospital of Coimbra is now vacant, in the middle of the city without any occupation. Its history goes back over 
four centuries, and it was ‘’ its capacity to reinvent itself and adapt to different programs to fill the failures of the city in 
the field of health ‘’ that keeps it up today and asking for a new occupation.

The present investigation first sought to analyze the surroundings and the building of the Old Pediatric Hospital of 
Coimbra, its role in the city, and the contribution of a new program adapted to new circumstances. It aims to understand 

Axonometria de uma das habitações. | Galeria exterior | Galeria interior. 
Axonometry of one of the houses. | Exterior gallery | Interior gallery.

 ‘’CAMPUS DE VIDA’’ | REUSE OF COIMBRA’S FORMER PEDIATRIC HOSPITAL.

the importance of the building for the city, how it can contribute to it, understanding the changes made over time, above 
all spatial, and what consequences they had. It was fundamental to do a survey of the original architectural design and 
the changes made over time, in order to understand the identity of the building and its relationship with its location.

Thanks to the intersection of three important areas such as education, innovation and research, Coimbra results in a 
‘’ unique ecosystem ’’ conducive to the development of best practices and medical care. Currently, aging is a topic 
of discussion due to current demographic conditions, which is reflected in the scant research carried out on health 
practices associated with active and healthy aging.

Following the research theme, it becomes even more assertive that this is the ideal location for the present theme: Co-
Housing - dedicating this place to the elderly.
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João Bilou - Menção Honrosa I Honorable Mention

Maria do Céu Tereno - Orientador I Tutor

[MENÇÃO HONROSA] 

A rota monástica é o resultado de uma proposta de valorização do património.
The monastic route is the result of a proposal to enhance the heritage.

A torre mirante surge entre as árvores, permitindo contemplar a cidade e os seus mosteiros.
The tower appears between the trees, allowing to contemplate the city and its monasteries.

A rota monástica é o resultado de uma proposta de valorização do património, com o objectivo de resgatar a memória 
de mosteiros que caíram no esquecimento, alguns mesmo desconhecidos. A proposta da rota serviu-se de fragmentos 
de diversos percursos ambientais de Évora, de antigos caminhos, respeitando e enfatizando o património natural de 
modo a evitar alterações no meio ambiente. A rota percorre o território da rede monástica de Évora, em contexto natural 
e urbano, num circuito contínuo através de pré-existências, pontuado por três momentos estratégicos de paragem e 
contemplação. Estas intervenções procuram criar uma relação entre a arquitectura e a paisagem, respondendo às 
necessidades do percurso proporcionando uma melhor experiência ao caminhante. 

A rota monástica permite percorrer e pontuar o território. 

O percurso é divido em dois momentos:

percurso intramuros: feito na cidade através das principais artérias revelando os mosteiros intramuros. 

percurso extramuros: avança para zonas periurbanas e rurais contemplando os mosteiros do ermo por três percursos 
diferentes.

A rota monástica ao longo de vários trajectos numa extensão de 60km, permite (re)visitar os vinte e um mosteiros 
que formam a rede monástica, bem como percorrer um vasto território. Além do principal objectivo de formar um 
percurso que possa interligar o património monástico de Évora, a rota releva também o património de várias épocas 
e o património natural eborense, através de pontuais intervenções que conferem diversas vivências ao caminhante. 

As intervenções inserem-se de forma estratégica pela necessidade no espaço. Três momentos de pausa no percurso 
protagonizados por uma torre mirante que permite uma leitura da paisagem e sobretudo da cidade, onde é possível 
ver a grande maioria dos mosteiros; por um abrigo que proporciona um espaço de fresco e descanso com uma optica 
introspectiva; e um miradouro que aproveita a topografia e espreita por entre as árvores os mosteiros mais isolados.

REDE MONÁSTICA DE ÉVORA.
UM PERCURSO ARQUITETÓNICO ENTRE A CIDADE E O ERMO.
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The monastic route is the result of a proposal to enhance the heritage, with the aim of rescuing the memory of 
monasteries that have been forgotten. The route proposal uses sections of different environmental routes in Évora and 
old paths, respecting and emphasizing the natural heritage. The route runs through the territory of the monastic network 
of Évora, in a natural and urban context, in a continuous circuit through pre-existences, marked by three strategic 
contemplation moments. These interventions seek to create a relationship between architecture and the landscape, 
providing a better experience for the walkers.

The route is divided into two moments:

intramural route: in the city through the main urban arteries, revealing the intramural monasteries.

extramural route: advances to peri-urban and rural areas, contemplating the monasteries of the wilderness through 

O miradouro tira partido das características do lugar, através de uma plataforma de observação.
The viewpoint takes advantage of the characteristics of the place, through an observation platform.

O abrigo materializa-se num elemento monolítico de betão, com o objectivo de marcar o lugar. 
The shelter materializes in a monolithic concrete element, in order to mark the place.

three different routes.

The monastic route has an extension of 60km and allows (re)visiting the twenty-one monasteries that form the monastic 
network, as well as traversing a vast territory. In addition to the main objective of forming a route, which can interconnect 
the monastic heritage of Évora, the route also highlights the natural heritage of the region, through specific interventions 
that creates different experiences to the visitor.

The interventions are inserted strategically due to the need along the route. The three moments of pause are characterized 
by a lookout tower, which allows a reading of the landscape and above all of the city, and where it is possible to see the 
vast majority of the monasteries; a shelter that provides a space for freshness and rest with an introspective perspective; 
and a viewpoint that takes advantage of the topography and peeks through the trees at the most isolated monasteries.

ÉVORA MONASTIC ROUTE. 
AN ARCHITECTURAL ROUTE BETWEEN THE CITY AND THE LAND.
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Pedro Brito - Vencedor I Winner

João Gabriel Candeias Dias Soares - Orientador I Tutor

[VENCEDOR]

Sistema de vistas proposto: P01. cais mirante ilha; P02. cais mirante Salinas; P03. cais Arte Nova.
Proposed views system: P01. island lookout pier; P02. lookout pier Salinas; P03. Arte Nova pier.

01 Maqueta territorial (esc.1/2000) Fuzeta e Ria Formosa. A vermelho as três estruturas propostas.
01 Territorial model (scale .1 / 2000) Fuzeta and Ria Formosa. In red the three proposed structures.

A Fuzeta, de antigo cariz Mediterrânico, vila do litoral Algarvio, vive da proximidade entre a terra e o mar. É um lugar 
desejado quer pela população residente, quer por forasteiros. Uma História marcada por momentos de estabilidade 
e prosperidade que rapidamente se alteram, provocando mudanças para a população, refletindo-se numa acelerada 
transformação da paisagem, da morfologia urbana e da arquitetura.

Caracterizado por forte e acelerada dinâmica, o território da vila e envolvente natural - sistema lagunar da ria formosa 
- convoca intuitivamente sensações e empatias, que convidam à redescoberta de uma paisagem intemporal e 
intrinsecamente ligada à sua génese geológica. Um sítio de ancestral disponibilidade de recursos, que potenciou a 
ocupação humana e a sua significação enquanto lugar na foz da ribeira do Tronco. 

Numa adaptação ao lugar, substituíram-se as primitivas cabanas por casas de alvenaria com telhados e estes, 
posteriormente, por açoteias abobadadas. Novas divisões a céu aberto, às quais se sobrepuseram, como em Olhão, 
estruturas para ver e ser visto ao longe: mirantes, contra-mirantes e púlpitos. Uma funcionalização da casa como 
espaço de habitar, de trabalho, domínio e fruição.

Intui-se associar tal evolução tipológica da casa com mirante às atalaias de vigia da costa, ou às altaneiras torres 
sineiras das igrejas. Revelam o desejo antigo de ver mais longe e chegar mais alto, para defesa, comércio marítimo, 
previsão meteorológica ou simples noção de liberdade. Uma paisagem dinâmica, vigiada, compreendida e aceite, que 
tem vindo a deixar de o ser pela ação humana que ignora os seus valores ecológicos, ambientais e culturais. A “branca 
noiva” tem vindo a desligar-se “do mar” com as construções de grande escala que a têm amuralhado, entaipando o 
intrincado sistema de açoteias e mirantes que subsistem. A par de melhores instrumentos de gestão, ordenamento do 
território e políticas conscientes, a arquitetura “efémera” poderá ter um papel fundamental na definição de um caminho 
transitório, oferecendo novas formas de olhar e compreender a Fuzeta. Pensar um sistema territorial que encara a 
“efemeridade” e “dinâmica” pré-existentes como conceitos arquitetónicos capazes de estimular novas abordagens 
de projeto. Numa perspetiva integrada de eficiência e sustentabilidade, torna-se uma oportunidade de derivação e 
reencontro com os valores intrínsecos e fundacionais do lugar, permitindo projetar novos horizontes.

VILA DA FUZETA, ENTRE O MAR E A TERRA.
REVELAR ARQUITETURAS, PERCURSOS E HORIZONTES LAGUNARES.
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04/06 Cais mirante nas salinas | 05/07 Cais mirante na ilha | 08 Telhados e açoteias caiadas (1934).
04/06 Lookout pier in the salinas| 05/07 Lookout pier on the island | 08 Whitewashed roofs and roof terraces (1934).

Fuzeta, of remnant Mediterranean character, village on the Algarve coastline, lives from the proximity between the land 
and the sea. It is a place much desired by both the resident population, as by outsiders. An history marked by moments 
of great stability and prosperity, which quickly change, introducing changes to the population and reflecting itself in an 
accelerated transformation of the landscape, urban morphology and architecture.

Characterized by a strong and accelerated natural dynamic, the village’s territory and its natural surrounding - Ria 
Formosa’s lagoon system – intuitively summons sensations and empathy, that invite the rediscovery of a timeless 
landscape and intrinsically linked to its geological genesis. A site with an ancestral availability of natural resources, which 
enhanced its human occupation and its significance as a place at the mouth of the “tronco” stream. 

In an adaptation to the place, primitive huts were replaced by masonry and roof houses and this, posteriorly, by vaulted 
roof terraces (açoteias). New open-air house divisions, where lookout towers were overlapped, like in Olhão, to see and 
be seen at the distance: “mirantes, “contra-mirantes” and “púlpitos”. A functionalization of the house like a living space, 
work space, lookout domain and fruition. 

It’s intended to associate that house typological evolution with lookout tower to the watchman towers of the coast line, 
or to the towering bell towers of churches. Reveal the ancient desire to see far and to get higher, for defense, maritime 
trade, weather forecast or the simple notion of freedom. A dynamic landscape, safe, known and accept, that is losing 
its integrity by the human action, that ignores its ecological, environmental and cultural values. The “white fiancée” is 
losing its link “from the sea” with the huge scale constructions that walls it, hiding the intricate system of the remaining 
vaulted roof terraces and lookouts. 

Alongside better territorial management and planning instruments and conscious policies, the “ephemeral” 
architecture could have a fundamental role in the definition of a transitory path, providing new perspectives on seeing 
and understanding Fuzeta. Think a territorial network that faces the pre-existing “ephemerality” and “dynamics” as 
architectonic concepts capable of generate new approaches to the project. In an integrated perspective of efficiency and 
sustainability, turns out to be a greating opportunity for derivation and reunion with the intrinsic and foundational values 
of the place, allowing a glimpse to new horizons.

02 maqueta do Cais mirante nas salinas (esc.1/500) | 03 Porto de abrigo da Fuzeta, anos 30 séc.XX.
02 model of the viewpoint pier in the salinas (scale .1 / 500) | 03 Fuzeta shelter port, 1930s XXth century.

FUZETA VILLAGE, BETWEEN SEA AND LAND.
REVEAL ARCHITECTURES, PATHS AND LAGOON HORIZONS.



174 175

Sylvie Claro - Menção Honrosa I Honorable Mention

Sofia da Costa Salema Guilherme - Orientador I Tutor

[MENÇÃO HONROSA] 

O projeto cria diferentes possibilidades e alternativas para percorrer o Aqueduto da Água da Prata.
The project creates different possibilities and alternatives to visit the Água da Prata Aqueduct.

Os momentos de transição têm um carácter funcional e lúdico complementando a experiência no percurso.
The transition moments have a functional and playful character complementing the experience on the route.

Aquae ducto – significa a água conduzida. O Aqueduto da Água da Prata e o percurso ambiental a ele associado 
constituem o objeto de estudo deste trabalho.

O projeto explora a capacidade que a arquitetura tem de criar ambientes que dinamizem e alavanquem a excecionalidade 
de um lugar e de uma infraestrutura como o Aqueduto da Água da Prata, em Évora. O aqueduto foi uma necessidade, 
o território é uma realidade e este projeto não pretendeu criar rivalidades, mas sim complementos. Assim, esta 
infraestrutura de condução de água é a maior protagonista desta viagem, e desempenha um papel fundamental nas 
sensações presentes em cada espaço. 

Para responder à questão: de que modo o Aqueduto da Água da Prata, consegue transferir para um projeto de 
arquitetura o seu potencial enquanto gerador de novas experiências? - o projeto propõe: a) integrar a Água no desenho 
de percurso e programa; b) relacionar a água com o modo de vida contemporânea; c) incorporar a infraestrutura 
enquanto elemento de desenho capaz de construir e interpretar arquitetura e paisagem e, d) promover a descoberta de 
novos lugares e experiências através de um percurso lúdico e recreativo.

Tendo como objetivo a valorização do património rural, natural e cultural, o projeto propõe quatro escalas de atuação:

 1) redesenhar o itinerário ambiental, adicionando novos acessos e criando um percurso complementar alternativo para 
a prática de equitação e de ciclismo; 2) implementar pequenos equipamentos de apoio; 3) integrar espaços menos 
conhecidos ou esquecidos no percurso de modo a salvaguarda-los; e 4) enriquecer a experiência do percurso com a 
introdução de espaços designados “nucleares” para valorizar o aqueduto e a sua envolvente. 

Esta abordagem destaca a infraestrutura e a adaptação do território como pré-existências indiscutíveis e cria um papel 
diferenciador intervindo de forma pontual ao longo de 18km, sendo que a arquitetura introduzida é refletida numa 
escala cirúrgica que responde às necessidades mais elementares do visitante e o conduz a sítios singulares.

AQUAE DUCTO.
PROPOSTA DE PERCURSO PARA A ÁGUA DA PRATA.
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Aquae ducto – means driven water. The Água da Prata Aqueduct and the environmental path associated with it 
constitutes the study object of this work. 

The project explores the architecture’s capacity on creating environments that energize and promote the exceptionality 
of a place and infrastructure like the Água da Prata Aqueduct, in Évora. The aqueduct was a necessity, the territory 
is a reality and this project was not intended to create rivalries, but instead, complements. This way, the infrastructure 
conducting the water becomes the leading figure of this journey, assuming a primordial role on the sensations present 
in each space.

To answer the question: How can the Água da Prata Aqueduct transmit to an architecture project its potential as a 
generator of new experiences? - the project proposes: a) to integrate Water in the design of the route and program; ; 
b) to relate the water with the contemporary lifestyle; c) to incorporate the infrastructure as a design element capable of 
building and interpreting architecture and landscape; and d) encouraging the discovery of new places and experiences 

Aqui destacamos o carácter comunicante entre origem e destino do monumento que motivou este estudo.
Here we highlight the communicative character between the origin and destination of the monument that motivated this study.

As singularidades identificadas ao longo do território deram forma ao desenho arquitetónico.
The singularities identified throughout the territory shaped the architectural design.

through a playful and recreational path.

Having as objective the appreciation of the rural, natural and cultural heritage, the project proposes four scales of 
actuation:

1) redesign the environmental itinerary, adding new accesses and creating a complementary alternative course for horse 
riding and cycling; 2) implementing small support equipment; 3) integrate less known or forgotten places on the route 
in order to safeguard them; and 4) enriching the experience with the introduction of spaces designated as “nuclear” to 
enhance the aqueduct and its surroundings.

This approach highlights the infrastructure and the territory adaptation as incontestable pre-existences and creates a 
differentiated role intervening in a punctual way over 18 km, where the architecture introduced is reflected in a surgical 
scale responding to the most elementary needs of the visitors leading them to singular places.

AQUAE DUCTO.
PROPOSED PATH FOR ÁGUA DA PRATA.
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23 Universidade do Algarve
FACULDADE DE CIÈNCIAS E TECNOLOGIAS

Na Universidade do Algarve (UAlg) a Paisagem é entendida como sistema espácio-
temporal complexo, fruto da interação da Natureza com o Homem detentor de 
cultura. 

Reconhece-se, ainda, a sua importância na solução de problemas contemporâneos 
no âmbito das alterações climáticas, produção de bens alimentares (e outros 
recursos), conservação da diversidade, preservação do património, bem como, da 
saúde e bem-estar das populações. O ensino da Arquitetura Paisagista na UAlg 
prepara os alunos para conceberem soluções criativas, sensíveis e rigorosas para 
estes desafios. 

A formação, organizada em dois ciclos de estudo, cumpre dois objetivos: 
Proporcionar conhecimento em diferentes áreas disciplinares – ecologia e ciências 
naturais; cultura e património – que capacitam para a identificação e compreensão 
dos processos ecológicos e culturais da paisagem; Desenvolver capacidades 
criativas e técnicas para o projeto, nas suas diferentes escalas e contextos. 

Esta segunda componente, exercitada em ambiente de estúdio, assume um 
papel central e integrador da restante formação, bem como, das visitas, palestras 
e exposições organizadas anualmente. A qualidade do ensino é reconhecida e 
validada pela participação e resultados em competições nacionais e internacionais.

Diretor do Curso de Arquitectura Paisagista

Desidério Batista

23 University of Algarve
FACULTY OF SCIENCES AND TECHNOLOGIES

At the University of the Algarve (UAlg) the Landscape is understood as a complex 
spatio-temporal system, result of the interaction of Nature and Man. 

Also, recognizes its importance in the solution of contemporary problems such 
as climate change, food and other resources production, conservation of genetic 
diversity, preservation of the cultural heritage, as well as the health and well-being 
of populations. Landscape Architecture education at UAlg prepares students to 
design creative, sensitive and rigorous solutions to these challenges. 

The training, organized in two cycles of study, fulfils two goals: To provide 
knowledge in different disciplinary areas - ecology and natural sciences; culture 
and heritage - that enable the identification and understanding of landscape 
ecological and cultural processes; To develop creative and technical capacities 
for the design, in its different scales and contexts. 

This second component, exercised in studio classes, assumes a central role and 
integrates the remaining training, as well as the visits, lectures and exhibitions 
organized annually. The quality of education is recognized by participation and 
results in national and international competitions.

Director of the School of Landscape Architecture

Desidério Batista
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Filipa Rabaça - Menção Honrosa I Honorable Mention

Sónia Talhé Azambuja - Orientador I Tutor

[MENÇÃO HONROSA] 

Figura 1 - Enquadramento do Percurso ao longo dos Jardins Históricos da cidade de Faro.
Figure 1 - Placement of the Route along the Historic Gardens of the city of Faro.

Figura 2 - Exemplo da aplicação de realidade aumentada, iJardins Históricos de Faro.
Figure 2 - Example of the application of augmented reality, iJardins Históricos de Faro.

A cidade de Faro, desde o início do século XV até ao fim do século XX, foi uma cidade portuária. Apesar de já ter sido 
uma cidade caracterizada pela existência de variados jardins, essa realidade é bastante diferente nos dias de hoje. O 
descuido e abandono do Homem levou ao empobrecimento dos jardins de Faro. Este património faz parte da história 
da cidade, razão pela qual se torna importante o seu levantamento e estudo, pretendendo-se com isso contribuir para 
o melhor conhecimento do património paisagístico da cidade, demonstrando o equilíbrio entre a produção agrícola, o 
lazer e a habitação.

Neste trabalho procedeu-se ao levantamento e inventário de cinco jardins históricos desde o século XVI até ao século 
XX (Fig1). O estudo foi feito através de recolha bibliográfica a nível nacional e internacional sobre jardins históricos, bem 
como uma pesquisa de cartografias e atas de sessões da Câmara Municipal de Faro.

Com o objetivo de demonstrar a importância dos Jardins Históricos para o património cultural de Faro e da região 
algarvia, apresentamos uma proposta de uma aplicação (app) de realidade aumentada, iJardins Históricos de Faro, 
que guiará turistas por um roteiro de jardins históricos da cidade de Faro (Fig1, Fig2). Esta aplicação vai ao encontro 
de sensibilizar o público para a salvaguarda do património natural da cidade de Faro, através da história de cada jardim, 
a sua coleção botânica, revelando uma experiência ao utilizador de como era o traçado e a composição desses 
jardins históricos (Fig3, Fig4). Também irá enriquecer aos visitantes uma perspetiva de como seria o jardim através de 
elementos interativos que dão vida à sua história. Esta aplicação também disponibilizará informação sobre atividades 
que existem no próprio espaço.

Os jardins trazem à cidade valores estéticos e históricos, compõem o património natural da cidade através do sistema 
de vegetação, prestando serviços ecológicos para a própria cidade. É importante alertar a necessidade de os mesmos 
serem incluídos na divulgação cultural, associados ao turismo cultural, aumentando a consciência coletiva e individual 
da importância deste património, atendendo o seu potencial valor funcional, económico-financeiro, cultural, científico, 
histórico, simbólico e identitário.

Concluindo, a aplicação proposta demostrará a importância destes jardins através na identificação do próprio património, 
enaltecendo a memória passada e promovendo o futuro dos próprios lugares, contribuindo para a sua salvaguarda.

JARDINS HISTÓRICOS DE FARO: UMA PROPOSTA DE PERCURSO CULTURAL.

23.1
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The city of Faro, from the beginning of the 15th century to the end of the 20th century, was a port city. Although it was 
once a city characterized by the existence of several gardens, this reality is quite different today. The carelessness and 
abandonment of Man led to the impoverishment of the gardens of Faro. This heritage is part of the city’s history, which 
is why it is important to survey and study it, aiming to contribute to a better knowledge of the city’s landscape heritage, 
demonstrating the balance between agricultural production, leisure and housing .

In this work, a survey and inventory of five historic gardens was carried out from the 16th to the 20th century (Fig1). 
The study was carried out through bibliographic collection at national and international level on historic gardens, as well 
as a survey of cartographies and minutes of sessions of the Municipality of Faro.

In order to demonstrate the importance of Historic Gardens for the cultural heritage of Faro and the Algarve region, 
we present a proposal for an augmented reality application (app), iJardins Históricos de Faro, which will guide tourists 
through a tour of the city’s historic gardens from Faro (Fig1, Fig2). This application meets the public’s awareness to 
safeguard the natural heritage of the city of Faro, through the history of each garden, its botanical collection, revealing an 

Figura 4 - Jardim da Alameda João de Deus, Quinta Júdice Fialho e Horta do Ourives (imagens aéreas).
Figure 4 - Alameda João de Deus Garden, Quinta Júdice Fialho and Horta do Ourives (aerial images).

Figura 3 - Convento de Nossa Senhora da Assunção(lado esquerdo) e Jardim Manuel Bívar(lado direito).
Figure 3 - Convent of Nossa Senhora da Assunção (on the left) and Jardim Manuel Bívar (on the right).

experience to the user of the layout and composition of these historic gardens (Fig3 , Fig4). It will also enrich visitors with 
a perspective of what the garden would look like through interactive elements that bring its history to life. This application 
will also provide information about activities that exist in the space itself.

The gardens bring aesthetic and historical values to the city, making up the city’s natural heritage through the vegetation 
system, providing ecological services to the city itself. It is important to alert the need for them to be included in cultural 
dissemination, associated with cultural tourism, increasing the collective and individual awareness of the importance of 
this heritage, taking into account its potential functional, economic-financial, cultural, scientific, historical, symbolic and 
identity value.

In conclusion, the proposed application will demonstrate the importance of these gardens through the identification 
of the heritage itself, extolling past memory and promoting the future of the places themselves, contributing to their 
safeguarding.

HISTORIC GARDENS OF FARO: PROPOSAL FOR A CULTURAL ITINERARY.
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Parceiros Institucionais | Institutional Partners

Entidades Instituidoras | Founding Institutions

Ordem dos Arquitectos | Order of Architects
A Ordem dos Arquitectos é a associação pública portuguesa para a profissão de arquitecto e para a arquitectura.

Order of Architects is the national public association for architects and architecture.

Trienal de Arquitectura de Lisboa | Lisbon Architecture Triennale
Como organização sem fins lucrativos de utilidade pública, a nossa missão é investigar, dinamizar e promover o pensamento e a 
prática da arquitectura. Desde 2007, realizamos um grande forúm de arquitectura que cruza fronteiras disciplinares e geográficas 
tendo uma programação regular com Distância Crítica e Open House Lisboa.

As a non-profit organization, our misson is to examine, foster and promote architectural thinking and practice. Since 2007, we 
hold a major architectural forum across geographic and disciplinary boundaries as well as a regular programme with a Critical 
Distance and Open House Lisboa.

Casa da Arquitectura | Portuguese Centre for Architecture
A Casa da Arquitectura é um espaço dedicado à documentação, produção de conteúdos, programação curatorial, debate e 
divulgação da arquitectura junto da sociedade.

Casa da Arquitectura is a center for documentation, curatorial production, debate and the promotion of architecture to the general 
public.

Docomomo Internacional | Docomomo Internacional
Docomomo Internacional é a organização mundial responsável pela documentação e conservação dos edifícios, lugares e 
paisagens do Movimento Moderno. Com 70 chapters e mais de 3000 membros nos 5 continentes, é um agente determinante 
no campo mais amplo da cultura arquitetónica mundial.

Docomomo International is the worldwide organization responsible for the documentation and conservation of buildings, sites and 
neighbourhoods of the Modern Movement. With 70 chapters and more than 3000 members in the 5 continents, it is a major 
player in the broader field of architectural culture.

Associação dos Urbanistas Portugueses | Portuguese Association of Urbanists
A Associação dos Urbanistas Portugueses, em conjunto com a Associação Portuguesa de Planeadores do Território e com 
a Associação Profissional dos Urbanistas Portugueses, é o maior orgão colectivo para a prática do urbanismo e arquitectos 
urbanistas.

The Portuguese Association of Urbanists, hands in hands with the Portuguese Association of Urban Planners and the Professional 
Association of Portuguese Urnanists, is the largest collective entity for the professional pratice of urban planning and design.

Associação Portuguesa dos Arquitectos Paisagistas | Portuguese Association of Landscape Architects
A Associação Portuguesa dos Arquitectos Paisagistas é a entidade de utilidade pública que representa a classe profissional dos 
arquitectos paisagistas em Portugal.

The Portuguese Association of Landscape Architects is the one public collective entity that represents the profissional class of 
landscape architects in Portugal.

Arquitectos sem Fronteiras Portugal | Architects without Borders Portugal
Os Arquitectos sem Fronteiras Portugal definem-se como uma associação independente, sem fins lucrativos e de apoio voluntário, 
que visa colaborar com comunidades desfavorecidas por condições naturais ou económicas, cooperando com as mesmas na 
supressão da precariedade e no desenvolvimento das suas actividades, no âmbito específico da arquitectura e urbanismo.

Arquitectos sem Fronteiras Portugal is an independent, non-profit and voluntary support association, which aims to collaborate 
with communities affected by natural or economic conditions, cooperating with them combating poverty and in the development 
of their activities, within the specific fields of architecture and urbanism.

Archiprix Internacional | Archiprix Internacional
Archiprix Internacional é uma distinção bianual para o melhor projecto de fim de curso de todas as universidades e instituições de 
ensino, em todo o mundo, nas áreas de arquitectura, urbanismo e arquitectura paisagista, constituindo uma colecção fascinante 
de ideias brilhantes para o futuro.

Archiprix International is a biennual award for the best graduation project of all schools worlwide in the fields of Architecture, Urban 
Design and Landscape Architecture and an incredible collection of brilliant ideas for the future.

Fundação Serra Henriques | Serra Henriques Foundation
A Fundação Serra Henriques foi instituída em 1997 e dedica especial atenção à valorização do Património Cultural e ao estudo 
da Arquitectura Sustentável, Urbanismo e Ordenamento do Território. Neste contexto desenvolveu um vasto programa que inclui a 
participação activa no processo de implementação da Política Nacional de Arquitectura e Paisagem (PNAP), o Prémio Nacional de 
Arquitectura para Universidades (Archiprix) e o Prémio Ibérico de Arquitectura Tradicional (Rafael Manzano) com o Alto Patrocínio 
de Sua Excelência o Presidente da República.

The Serra Henriques Foundation was established in 1997 and dedicates special attention to the appreciation of Cultural Patrimony 
and the study of Sustainable Architecture, Urban and Spatial Planning. Within this context, it developed a vast programme that 
includes the implementation of the National Policy on Architecture and Landscape, the National Architecture Award (Archiprix) and 
the New Tradicional Architecture Prize (Rafael Manzano) with the High Patronage of the President of the Portuguese Republic.
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