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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

Marta Andreia Costa Rodrigues

Arquiteta paisagista pelo Instituto Superior de Agronomia e mestre em Administração 
Pública pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa. É técnica superior 
da Direção-Geral do Território, onde assume o secretariado técnico da Comissão 
Nacional da Arquitetura e Paisagem, e promove a implementação da Política Nacional de 
Arquitetura e Paisagem. Assegura, enquanto perita nacional, a representação de Portugal 
junto do Conselho da Europa ao nível da Convenção Europeia da Paisagem. 

É responsável pela organização do Prémio Nacional da Paisagem.

Marta Rodrigues is a landscape architect by the Instituto Superior de Agronomia and 
master in Public Administration by the Higher Institute of Labour and Business Sciences. 
She is a senior public administration technician at Directorate-General for the Territory, 
where she assumes the technical secretariat of the National Architecture and Landscape 
Commission, promoting the implementation of the National Policy for Architecture and 
Landscape. She ensures, as a national expert, the representation of Portugal in the 
European Council at the level of the European Landscape Convention. 

Marta Rodrigues is also responsible for organizing the National Landscape Award.

Nuno Tavares da Costa 

Nuno Tavares da Costa (1975, Lisboa) é arquiteto e investigador. Estudou Arquitetura 
na FA-UTL e tem um doutoramento em Arquitetura pelo ISCTE-IUL. É coordenador de 
projeto na Bak Gordon Arquitectos desde a sua fundação, em 2002. Durante mais de 
duas décadas colaborou e coordenou vários projetos nas áreas da habitação, educação 
e equipamentos públicos, destacando-se as Casas em Santa Isabel, a Escola Secundária 
Weitenzelg em Romanshon e o Museu Nacional dos Coches. 

É investigador integrado do DINÂMIA’CET-IUL, no grupo Cidades e Territórios.

Nuno Tavares da Costa (1975, Lisbon) is an architect and researcher who studied 
architecture at FA-UTL and has a PhD in Architecture from ISCTE-IUL. Nuno is project 
manager at Bak Gordon Architects since its foundation in 2002. Since more than two 
decades he collaborated and coordinated several projects in different areas from housing, 
education and public facilities, highlighting the Houses in Santa Isabel, the Secondary 
School Weitenzelg in Romanshon and the National Coach Museum. 

He integrates the research group DINÂMIA’CET-IUL, making part of the Cities and 
Territories group.

Pedro Bandeira 

Pedro Bandeira (1970), arquiteto (FAUP 1996), é Professor Associado na Escola de 
Arquitetura, Arte e Design da Universidade do Minho e membro investigador do Lab2PT.

Pedro Bandeira (1970), architect (FAUP 1996), is an Associate Professor at the 
Architecture School of Art and Design at the University of Minho and research member 
of Lab2PT.

Sónia Talhé Azambuja

Licenciada em Arquitetura Paisagista pelo Instituto Superior de Agronomia (ISA) 
em 2000, tendo obtido os graus de mestre (2006) e de doutora (2015) em Arte, 
Património e Restauro pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FL/ULisboa). 
É Professora Auxiliar Convidada de Arquitetura Paisagista do ISA/ULisboa e da FCT/UAlg. 
É Investigadora do CEABN-InBio/ISA/ULisboa e colaboradora do ARTIS/IHA/FL/ULisboa.  
É Presidente da Associação dos Amigos do Jardim Botânico da Ajuda (AAJBA), e 
desde 2010 que coordena as obras de conservação e restauro do JBA. Foi secretária-
geral da direção da Associação Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas-APAP (2016-
2020).  Foi membro internacional do ICOMOS-IFLA, International Scientific Committee 
on Cultural Landscapes (2009-2019). Autora dos livros A Linguagem Simbólica da 
Naturezam(Lisboa: Nova Vega, 2009) e Plantas, Animais e Paisagem (Lisboa: Scribe, 
2021). Já orientou mais de duas dezenas de dissertações de mestrado em Arquitetura 
Paisagista, tendo algumas delas sido distinguidas pelo Prémio Archiprix.

Sónia Talhé Azambuja graduated in 2000 in Landscape Architecture at the Instituto 
Superior de Agronomia (ISA), obtaining the degrees of Master (2006) and Doctor 
(2015) in Art, Heritage and Restoration by the Faculty of Arts of the University of 
Lisbon (FL/ULisboa). She is a visiting assistant professor of Landscape Architecture 
at ISA/ULisboa and FCT/UAlg. Sónia Azambuja is a researcher at CEABN-InBio/ISA/
ULisboa and collaborates with ARTIS/IHA/FL/ULisboa. She is the President of the Ajuda 
Botanical Gardens Friend´s Association (AAJBA), and coordinates since 2010 the JBA 
conservation and restoration works. She was general secretary of the board of the 
Portuguese Association of Landscape Architects- APAP (2016-2020) and international 
member of ICOMOS-IFLA, International Scientific Committee on Cultural Landscapes 
(2009-2019). Sónia Azambuja wrote two books, The Symbolic Language of Nature... 
(Lisbon: Nova Vega, 2009) and Plants, Animals and Landscape... (Lisbon: Scribe, 2021). 
In the past few years she supervised numerous master’s dissertations in Architecture 
Landscape, some of them distinguished with the Archiprix Prize.
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Júri I Jury

Pedro Miguel Mascarenhas de Brito

Arquiteto pela Universidade de Évora (Licencia-se em 2014 e finaliza o Mestrado em 
2019). Em 2015 participa no Workshop internacional “Landscape and Architecture – 
The Medina of Safi: Rehabilitation of Oued Chaâba stream and its urban área” (Marrakech 
e Safi – Marrocos); em 2016 participa no “Concurso Prémio Universidades Trienal de 
Lisboa Millennium bcp 2016”; em 2017 participa no Workshop Internacional “The 
Power of Experiment” (Trienal de Arquitectura de Lisboa). Em 2019 integra o Workshop 
Internacional “Paesaggi minerari” (Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e 
architettura – DICAAR, dell’Università di Cagliari, Iglesias – Sardenha – Itália). Em 2020 
vence a 8ª Edição do Prémio Archiprix Portugal com o trabalho “Vila da Fuzeta, Entre o 
mar e a terra. Revelar Arquiteturas, Percursos e Horizontes Lagunares” e participa no II 
Congresso Internacional “Arquitectura Tradicional no Mediterrâneo Ocidental”: Povoações 
Alcandoradas – Arquitectura e Paisagem - com comunicação sobre o trabalho de 
mestrado. Colaborou, desde 2014, no atelier ERG dreams e encontra-se atualmente em 
estágio profissional no atelier Estúdio ODS.

Pedro Brito is an architect by the University of Évora (Graduated in 2014 and completed 
the Master degree in 2019). He participated: in the international Workshop “Landscape 
and Architecture – The Medina of Safi: Rehabilitation of Oued Chaaba stream and its 
urban area” (Marrakech and Safi – Morocco) in 2015; in the “Triennal Universities 
Award Competition of Lisbon Millennium bcp in 2016”; in the International Workshop 
“The Power of Experiment” (Lisbon Architecture Triennal) in 2017. In 2019 he joins the 
Workshop International “Paesaggi minerari” (Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale 
e architettura – DICAAR, dell’Università di Cagliari, Iglesias – Sardinia – Italy). Pedro 
Brito won the 8th Edition of the Archiprix Portugal Award in 2020 with the work “Vila da 
Fuzeta, Between sea and land. Revealing Lagunar Architectures, Paths and Horizons” 
and participated with this work in the II International Congress “Traditional Architecture 
in the Western Mediterranean”: Villages Alcandoradas - Architecture and Landscape. He 
collaborates with the ERG dreams atelier since 2014 and is currently working at Studio 
ODS.

Walter Rossa 

Walter Rossa é Arquiteto (FAUTL 1985), mestre em História da Arte (UNL 1991), 
doutor e agregado em Arquitetura (UC 2001 e 2013), professor catedrático do 
Departamento de Arquitetura, Investigador do Centro de História da Sociedade e Cultura 
da Universidade de Coimbra e, também na UC, titular da Cátedra UNESCO em Diálogo 
Intercultural em Patrimónios de Influência Portuguesa. A sua investigação desenvolve-se 
segundo duas linhas de grande reciprocidade: urbanística de influência portuguesa e 
planeamento urbano em contextos com relevância patrimonial. Por extensão procura o 
estabelecimento de interações entre a sua atividade académica e ações de cooperação 
para o desenvolvimento. Nesse âmbito tem alargado a sua docência a escolas de 
arquitetura de outros países de língua oficial portuguesa.

Walter Rossa is an Architect (FAUTL 1985), Master in Art History (UNL 1991), PhD 
and associate in Architecture (UC 2001 and 2013), professor at the department of 
Architecture, researcher at the Center for the History of Society and Culture of the 
University of Coimbra, and also at the UC, holder of the UNESCO Chair in Intercultural 
Dialogue in Heritage of Portuguese Influence.His research develops along two lines of 
great reciprocity: Portuguese-influenced urban planning and urban planning in heritage-
relevant contexts, looking for the establishment of interactions between his academic 
activity and cooperation actions for the development. In this context, Walter Rossa has 
been expanding his teaching practice to Architecture schools of other Portuguese-
speaking countries.

José Veludo

Licenciado em Arquitetura Paisagista pelo Instituto Superior de Agronomia da 
Universidade Técnica de Lisboa em 1988, torna-se em 1999 cofundador da NPK, 
Arquitetos Paisagistas Associados. Desde então tem desenvolvido trabalhos na área 
de projeto, planeamento urbano e ordenamento da paisagem. O processo de trabalho, 
desenvolvido em coautoria, procura estabelecer sinergias, integrando outras disciplinas 
que possam enriquecer, complexificar e desafiar o modo de encarar cada novo projeto. 
Tendo presente a ética ambiental como um pilar do exercício da profissão, o processo 
projetual procura estar atento ao que é hoje a produção dos espaços contemporâneos 
na sua dimensão, social, ecológica, política e cultural, considerando que a compreensão 
holística é fundamental na articulação de todas estas dinâmicas. 

Graduated in Landscape Architecture by the Higher Agronomy Institute of the Technical 
University of Lisbon in 1988, in 1999 he became co-founder of NPK, Associated 
Landscape Architects. Since then, he has developed projects in the areas of   design, urban 
planning, and landscape planning. The working process, developed in co-authorship, 
seeks to establish synergies, integrating other disciplines that can enrich, complexify and 
challenge the way of facing each new project. Bearing in mind environmental ethics 
as a pillar of the profession, the design process seeks to be aware of what is today 
the production of contemporary spaces in its social, ecological, political, and cultural 
dimension, considering that a holistic understanding is essential in the articulation of all 
these dynamics.
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Artista em exposição | Featured Artist

Francisco Janes 

Francisco Janes (PT, 1981) é um realizador e artista Português cujo trabalho cresce em 
torno do som, dedicado a um conhecimento da experiência. Cresceu e trabalhou em 
Lisboa, estudou filologia na FLUL e fotografia no Ar.co entre 2003 e 2007. Foi Bolseiro 
Ernesto de Sousa em Nova Iorque em 2008 e em 2012 obteve em Los Angeles o MFA 
em filme na CalArts, com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian. Nos últimos anos 
trabalha a partir de Vilnius, onde tem família.

Francisco Janes (PT, 1981) is a Portuguese filmmaker and artist whose work grows in 
around sound, dedicated to a knowledge based on experience. He grew up and worked 
in Lisbon where he studied philology at FLUL and photography at Ar.co between 2003 
and 2007. He got the scholarship Ernesto de Sousa living in New York in 2008 and in 
2012, supported by the Calouste Gulbenkian Foundation, he obtained the MFA in film 
at CalArts in Los Angeles. In the last years Francisco Janes works from Vilnius, where he 
lives with his family.

Frame de curta metragem Regada 2020 de Francisco Janes - filmado nos Açores com Rafael Toral e sua família.
Frame from short film Regada 2020 by Francisco Janes - filmed in the Azores with Rafael Toral and his family.

Frame de curta metragem Regada 2020 de Francisco Janes - filmado nos Açores com Rafael Toral e sua família.
Frame of short film Regada 2020 by Francisco Janes - filmed in the Azores with Rafael Toral and his family.
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deLuz - frame de curta metragem Regada 2020 de Francisco Janes - filmado nos Açores com Rafael Toral e sua família.
deLuz - frame of the short film Regada 2020 by Francisco Janes - filmed in the Azores with Rafael Toral and his family.
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01 Escola Superior Gallaecia
DEP. ARQUITETURA E URBANISMO

A Escola Superior Gallaecia (ESG) é uma instituição de ensino superior particular, 
situada em Vila Nova de Cerveira. Esta localização privilegiada, na fronteira com 
a Galiza, faz desta instituição uma escola transfronteiriça em que estudantes 
portugueses, galegos e de outras nacionalidades partilham experiências académicas 
e culturais enriquecedoras. 

Em termos pegógicos, 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 Sérgio Portela Campos 

Daniel Casas Valle - Orientador I Tutor

Infografia vista oeste. West view infographics.

A proposta  adotada segue e alarga as orientações dos estudos sectoriais realizados, bem como os elementos de 
planeamento estratégico existentes.

Para o efeito, será proposta uma modificação considerável da ilha através de um plano de ação para a formação da 
natureza, construção e gestão sustentável, para o qual propusemos um reordenamento da ilha no seu conjunto com 
base nos seguintes princípios:

1. Preservar os valores naturais de todos os tipos que nele se encontram e oferecem hoje: topográfico, orográfico, 
água, vegetal, construtivo, paisagístico, etc.

2. Recuperar e os valorizar o legado histórico preexistente e que hoje estão escondidos, danificados, distorcidos 
ou desaparecidos.

3. Introduzir novos valores, compatíveis com os anteriores, que permitam de forma clara melhorar a sua 
diversidade funcionalidade, numa dinâmica de utilidade e autossuficiência, com a recuperação e adaptação 
inclusiva da acessibilidade geral do conjunto da ilha de forma a facilitar a relação com a paisagem.

A Ria encontra-se atualmente num período crítico e decisivo devido à poluição meio-ambiental resultado da presença 
de indústria nas margens costeiras bem como pela intensidade e densidade urbana que tem sido gerada nas últimas 
décadas.

O património identificado na ilha está quase na totalidade abandonado e em estado de ruína exceção feita à doca e ao 
farol que por serem vitais para a navegação marítima da ria ainda estão operacionais.

Identificados os elementos da paisagem cultural conclui-se que a Ilha de Tambo é um lugar com uma identidade 
própria. Essa identidade é uma expressão de valores materiais e imateriais intangíveis, tanto naturais como construídos. 
E que são importantes e que não podem ser abandonados ou esquecidos porque são, nesta logica do “todo holístico”, 
a estrutura cultural de um povo. Assim como elementos de definição da estratégica de intervenção teremos:

a) Conservação e ação na recuperação do Ecossistema Natural; b) Recuperação patrimonial do construído; c) Novos 
elementos que expandem os valores socioculturais; d) Utilização sustentável dos recursos; e) Um lugar para meditação, 
poesia e intimidade;  f) Uma gestão global da ilha; g) Uma estratégia ao longo do tempo.

REAVALIAÇÃO ESTRATÉGICA DA ILHA DE TAMBO. GALICIA
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Proposta. Proposal.

STRATEGIC REVALUATION OF THE ISLAND OF TAMBO.GALICIA

The project proposal to be developed follows and expands the guidelines of the sectoral studies carried out as well as 
the strategic planning documents of different.

 For this, a considerable modification of the island will be proposed through an action plan in the conformation of 
nature, construction and sustainable management, proposing a reorganization of the whole of said Island based on the 
following principles:

 1. Preserve the values of all kinds that are and currently offered: topographic, orographic, constructive, hydric, 
vegetal, constructive, landscaping,….

 2. Recover the values that it had in other times and today are hidden, damaged, distorted or missing.

 3. Introduce new values, compatible with the previous ones, that allow: improving its functionality, its usefulness, 
facilitating its accessibility and improving its landscape.

 The Ría is currently at a very important and critical time due to the pollution that its environment has suffered from both 
industry and the urban density that has been generated in this last century.

 The heritage that the island contains is almost entirely abandoned and ruined, saving docks and lighthouses that 
continue to operate given the vital importance they represent for the sea voyage.

 Being aware of these elements has led to the following strategic lines:

a) Conservation and action on the Natural Ecosystem. b) Asset recovery of what has been built. c) New elements that 
expand sociocultural values. d) A sustainable use of resources. e) A place for meditation, poetry, and intimacy. f) A global 
management of the Island. g) A strategy in time.

Planimetria geral do projeto – escala: 1/4.000. General planimetry of the project - scale: 1/4.000.

Proposta. Proposal.
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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 José Pedro Fernandes - Menção Especial I Special Mention

Marta Labastida Juan - Orientador I Tutor

[MENÇÃO ESPECIAL]

O mapeamento e territorialização dos pescadores poveiros (tradicional/contemporâneo), no Oceano Atlântico.
The mapping and territorialization of the Poveiro fishermens (traditional/contemporary), in the Atlantic Ocean.

Mapa mental dos “mares” do ex-mestre e pescador poveiro, Albano Espojeiro.
Mental map of the “seas” of the ex-master and fisherman, Albano Espojeiro.

Este trabalho concentrou-se na compreensão da expressão espacial destes «quintais marítimos» e na sua representação 
em mapas e esquemas que tornem visível as respectivas localizações, dimensões, medidas e escalas, bem como a sua 
relação com as dinâmicas de urbanização terrestre.

O significado da palavra «quintal» está habitualmente associado a um terreno (horta, logradouro ou jardim) nas traseiras 
de uma casa. Quais são os significados da palavra no contexto da paisagem marítima? Há uma visão comum do mar 
como uma mera linha no horizonte e, a linha de costa, separa dois territórios muitas vezes vistos como independentes. 
A terra tem sido profundamente estudada pelo campo disciplinar da arquitectura, no entanto, o que existe abaixo 
da linha de água do mar, permanece como um «mundo silencioso», que se conhece cada vez melhor no campo 
da biologia e de outras ciências do mar. Em arquitetura, no urbanismo e na geografia, o mar ainda aparece de uma 
maneira pouco explícita. Para compreender a continuidade mar/terra precisamos de usar fontes e registos, como cartas 
náuticas e imagens de satélites, provenientes de outros campos do saber (como a geologia e a hidrografia) e integrar 
estas informações numa cartografia comum. Mas também é fundamental incorporar sobre esta base os registos 
precisos e sensíveis daqueles que vivem do mar: os pescadores.

Neste trabalho, a partir da experiência pessoal e de entrevistas realizadas a pescadores da Póvoa de Varzim, foi possível 
perceber e interpretar como a utilização da informação transcrita em cartas está diretamente ligada à evolução dos 
dispositivos empregues (primeiro analógicos, depois electrónicos), com consequências práticas nos modos e nas 
formas de apropriação do território marinho. Assim, esta investigação descreve vários momentos desta atividade na 
Póvoa de Varzim. Na primeira parte (A), analisamos e descrevemos os procedimentos de elaboração e uso dos mapas 
mentais «dos mares» e das toponímias criadas e transmitidas no âmbito da pesca tradicional. Confrontamos fontes 
documentais e bibliográficas (sendo a maioria boletins culturais que registam a evolução do património local), com 
as memórias de ex-pescadores. A principal fonte de informação é a história oral — neste trabalho foi protagonista o 
mestre Albano «Espojeiro», ex-pescador da última geração da comunidade piscatória tradicional da Póvoa de Varzim. 
O mestre Espojeiro partilhou os seus conhecimentos, anotações e cartografias pessoais, e foi através delas que foi 
possível reconstituir e representar os processos de criação «dos mares» da pesca tradicional. Na segunda parte (B), 
aborda-se a transição para a pesca contemporânea, analisando os mapas digitais dos «quintais marítimos» e os tipos 
de espaço criados. Através da informação empírica recolhida, observando in situ as práticas da pesca polivalente ao 
longo de seis dias embarcado, foi possível representar o processo de criação de um sistema de «quintais marítimos».

MAPEAMENTO DOS QUINTAIS MARÍTIMOS DA PÓVOA DE VARZIM 
OS ARQUITETOS DO “MAR POVEIRO”
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Pormenor construtivo dos “muros de pedra” de um quintal marítimo, e o seu ecossistema (re)produzido.
Constructive detail of the “stone walls” of a maritime backyard, and its (re)produced ecosystem.

Mapa síntese da ocupação dos “quintais marítimos” (proposta/existentes) no território marítimo nacional.
Summary map of the occupation of “maritime backyards” (proposed/existing) on the national maritime territory.

This work focused on the understanding of the spatial expression of these “maritime backyards” and their representation 
in maps and schemes that make visible their respective locations, dimensions, measures and scales, as well as their 
relationship with the dynamics of land urbanization.

The meaning of the word “backyard” is usually associated with a plot of land (vegetable garden, patio or garden) at the 
back of a house. What are the meanings of the word in the context of the seascape? There is a common view of the sea 
as a mere line on the horizon and, the coastline, separates two territories often seen as independent. The land has been 
deeply studied by the disciplinary field of architecture, however, what exists below the waterline of the sea, remains as a 
“silent world”, which is increasingly better known in the field of biology and other marine sciences. In architecture, urban 
planning and geography, the sea still appears in a way that is not very explicit. To understand the sea/land continuous 
we need to use sources and records, such as nautical charts and satellite images, from other fields of knowledge (such 
as geology and hydrography) and integrate this information in a common cartography. But it is also fundamental to 
incorporate on this basis the precise and sensitive records of those who live off the sea: the fishermen.

In this work, from personal experience and interviews with fishermen from Póvoa de Varzim, it was possible to understand 
and interpret how the use of information transcribed in charts is directly linked to the evolution of the devices used (first 
analogue, then electronic), with practical consequences in the ways and forms of appropriation of the marine territory. 
This research describes several moments of this activity in Póvoa de Varzim. In the first part (A), we analyse and describe 
the procedures of elaboration and the use of mental maps “of the seas” and toponymy created and transmitted in the 
context of traditional fishing. We confront documentary and bibliographical sources (the majority being cultural bulletins 
recording the evolution of local heritage), with the memories of former fishermen. The main source of information is 
oral history - in this work was the protagonist the master Albano “Espojeiro”, former fisherman of the last generation of 
Póvoa de Varzim traditional fishing community. Master Espojeiro shared his knowledge, notes and personal cartography, 
and it was through them that it was possible to reconstitute and represent the processes of creation “of the seas” of 
traditional fishing. In the second part (B), the transition to contemporary fishing is addressed, analysing the digital maps 
of the “maritime backyards” and the types of space created. Through the empirical information collected, observing in 
situ the practices of polyvalent fishing over six days on board, it was possible to represent the process of creating a 
system of “maritime backyards”.

Finally, a synthesis map of how this method of appropriation and transformation of the dessert landscapes is spread, in 
the national maritime territory (mainland Portugal). The existing “maritime backyards” are shown in red and the possible 
spaces to be occupied by them in yellow. With the aim of reproducing territories and existing or threatened ecosystems. 

MAPPING OF MARITIME BACKYARDS IN PÓVOA DE VARZIM 
THE ARCHITECTS OF “MAR POVEIRO”
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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

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

Raquel Geada Paulino
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5.1 Ana Raquel Martins Torres - Finalista I Nominee

Marco Ginoulhiac - Orientador I Tutor

Vista do edifício sobranceiro ao rio Douro. View of the building from Douro river.

Implantação: 1. Núcleo existente da Quinta 2. Proposta de projeto de adega e unidades de alojamento.
Site plan: 1.Existing buildings 2.Project proposal for a wine cellar and hotel rooms.

O projeto explora a terra enquanto matéria protagonista na construção de uma semântica arquitetónica. A definição 
comum do programa de uma adega de armazenamento e alojamento para visitantes tornou-se premissa para o 
desenvolvimento do tema do projeto, fomentada por sinergias geradoras de uma nova intensidade que distingue o 
edifício e o aproxima do Homem, (re)integrando-o no eterno ciclo da natureza. 

O valor paisagístico da encosta da Quinta de Roriz, em Ervedosa do Douro, enquanto cenário de intervenção, converte-
se em matéria-instrumento. A utilização do solo do lugar, materializa um objeto robusto, formalmente asséptico e 
deliberadamente anónimo, que emana espontaneidade na paisagem como uma ruína estruturalmente ligada à sua 
gravidade. A tectónica refletida na construção das paredes de taipa suscita experiências corporais, musculares e 
hápticas que condensam significados. Estes traduzem um elo entre a natureza e o Homem partindo do princípio de 
que esta simbiose se transmuta constantemente e se renova por meio da cultura, tornando audível a ressonância de 
uma linguagem que integra o edifício num continuum da imagem afetiva e instala um procedimento analógico com as 
construções vernáculas.

No projeto, o encontro e dissolução espacial do corpo com as formas puras que expressam essencialidade, são a 
tradução clara de um ambiente onde se constroem visões idealizadas de arquitetura e se testam atmosferas espaciais 
que comunicam com o indivíduo apelando a todos os sentidos no espaço. 

O projeto articula dois volumes -a adega e o alojamento. Um átrio, surge como dispositivo que medeia a esfera pública 
e privada. Na adega, a composição espacial traduz uma forte tensão emotiva do movimento do indivíduo enquanto 
este alcança os principais momentos do programa -sala de degustação, sala dos barris e o restaurante. Nos espaços 
de alojamento eleva-se a sua natureza contemplativa determinada pela relação que perpetuam com a envolvente como 
um seu prolongamento. Cada quarto apresenta-se encerrado sobre si mesmo entre paredes profundas e enquadra 
uma perspetiva sobre o Douro que concomitantemente desperta o pensamento sobre a solidão essencial e lugares 
de memória.

O edifício “devolvido à Terra” manifesta a holística da sua natureza, como meio de aproximação ao terreno natural que 
substituiu, integrando-o. Celebra o mundo rural como lugar de naturalidade não contaminada.

A TRADIÇÃO DA ESPESSURA
O USO DE TERRA COMPACTADA NA CONSTRUÇÃO DE UMA LINGUAGEM CONTEMPORÂNEA
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1. Planta primeiro piso - 2. Planta piso térreo - 3. Corte longitudinal da adega.
1. First floor - 2. Ground floor - 3. Longitudinal section of the wine cellar.

This particular project explores the earth as the leading matter in the construction of an architectural semantics. The 
specific program of a wine cellar and an accommodation for visitors became the premise for the project’s theme. The 
synergies that were created were able to generate a new intensity that that distinguishes the building and brings it closer 
to the man, (re) integrating it in the eternal cycle of nature.

The scenic value of Quinta de Roriz hillside, at Ervedosa do Douro, as an intervention scenery, became an instrument 
material. The use of a geological element of the place materializes a robust object, formally aseptic and deliberately 
anonymous, which emanates spontaneity in the landscape as a ruin structurally connected to its gravity. The tectonics 
reflected in the construction of rammed earth walls gives rise to bodily, muscular, and haptic experiences and condenses 
meanings. These translates a connection between nature and man, assuming that this symbiosis is constantly transmuted, 
renewed through culture, making audible the resonance of a language that integrates the building in a continuum of the 
affective image. Furthermore, the concept of this project transmits an analog with vernacular constructions.

In this project, the encounter, as well as the spatial dissolution, between the body and pure forms, is the perfect 
translation of an environment where idealized visions of architecture are built and spatial atmospheres are tested, which 
communicates with the individual, appealing to all the senses in space.

The project articulates two volumes - the cellar and the accommodation. An atrium appears as a device that mediates 
the public and private sphere. In the cellar, the spatial composition reflects a strong emotional tension of the singular 
person movement as he walks the main moments of the program - tasting room, barrel room, and restaurant. The 
singularity of the accommodation spaces is determined by the relationship with the surroundings, as it seems that these 
spaces are an extension of the surrounding nature. Each room is enclosed within itself between deep walls which frames 
a perspective of the Douro river that, simultaneously, awakens thoughts about essential solitude and places of memory.

The building “returned to Earth” expresses the holistic of its nature, as a means of approaching the natural ground it 
replaced, integrating it. It celebrates the rural world as a place of uncontaminated nature.

Vista do wine-bar sobre a sala dos barris - Vista do interior do quarto sobre o rio.
View from the wine bar over the barrel room - View of the room over the river.

THE THICKNESS TRADITION 
THE USE OF COMPACT EARTH IN THE CONSTRUCTION OF A CONTEMPORARY LANGUAGE
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5.2 Mariana Madureira Fonseca - Menção Honrosa I Honorable Mention

João Luís Rebelo Ferreira Marques - Orientador I Tutor

Carla Garrido de Oliveira - Co-orientador I Tutor

[MENÇÃO HONROSA]

Escalas de intervenção: A-Edifício do Convento de São Francisco B-Cerca Conventual C- Horta comunitária D-Fórum.
Intervention scales A- Convent of São Francisco do Monte building B-Convent fence C- Community garden D-Forum.

Cortes pelo edifício do Convento de São Francisco do Monte.
Sections of the Convent of São Francisco do Monte.

O Convento de São Francisco do Monte, localizado no limite urbano de Viana do Castelo, estabelece-se como objecto 
de estudo do trabalho, onde a ruína irá surgir como protagonista. A intervenção apresentada pretende reflectir acerca da 
memória do espaço, procurando-se desenvolver uma proposta capaz de evocar e potenciar o carácter do convento e, 
também, explorar os limites de um novo uso, num lugar que não serve mais o seu objectivo inicial mas que, no entanto, 
se mantém vivo e com uma forte relação com a população. Assim, e tendo em conta a potencialidade deste problema 
enquanto ideia de projecto, procurar-se-á explorar que sentido pode a vertente espiritual ter hoje, com um programa 
que defende manter viva a memória do uso de tempos passados e a comunhão com a natureza. O programa pretende, 
deste modo, comportar uma analogia pertinente com um uso que não é a reposição de uma condição original do 
convento pois esta já não é adequada à actualidade mas, por sua vez, um novo uso compatível com o estado de ruína 
enquanto premissa de intervenção.

Tendo em conta a natureza complexa da intervenção em edifícios de contexto histórico, o estudo desenvolve-se em 
torno de duas questões: qual o grau de intervenção na ruína quando pretendemos que esta seja protagonista, e como 
construir um programa alargado capaz de reconhecer estas mesmas circunstâncias. Neste sentido, coloca-se em 
questão o modo como deve o arquitecto intervir no património e como podemos dar continuidade a um diálogo que 
incite uma reflexão e um questionar do modo como o vemos e gerimos. Neste caso, e tendo em conta a dimensão 
pública que o convento adquire espoletado pela sua ruína, o diálogo deve permitir a partilha de várias áreas de saber 
e intervenientes, seja proprietários, entidades municipais ou outras locais, ou comunidades que estabeleçam vínculos 
com o objecto patrimonial, que são aqui tidas em consideração na construção de uma proposta. A escolha de um novo 
programa irá surgir sobretudo a partir destes diálogos - testemunhos e entrevistas - que simulam o pedido de uma 
proposta projectual para o convento, aproximando-nos de um cenário plausível e realista.

É na procura de uma relação coerente e contínua entre a ruína, representativa da memória do passado; o presente, 
capaz de reconhecer essa mesma memória; e o futuro, manifestado numa proposta actual, que o trabalho se estabelece.

A RUÍNA, UMA CIRCUNSTÂNCIA PROGRAMÁTICA 
INTERVENÇÃO NO CONVENTO DE SÃO FRANCISCO DO MONTE EM VIANA DO CASTELO
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Um percurso conventual: Via Sacra, claustro e nave da igreja.
The convent journey: Via sacris, cloister and church nave.

The Convent of São Francisco do Monte, located on the urban boundary of Viana do Castelo, becomes the lead object 
of study of the work, where the ruin will emerge as the protagonist. The intervention presented here intends to reflect 
about the memory of the space while seeking to develop a proposal capable of evoking and enhancing the character 
of the convent and, also, to explore the limits of a new use, in a place that no longer serves its initial purpose but, 
nevertheless, it’s still alive and maintains a strong relationship with the population. Thus taking into account the potential 
of this problem as a project idea, we will try to explore what sense can the spiritual component have today, with a 
program that will seek to establish itself through a proposal capable of highlighting a spiritual dimension and communion 
with nature. Therefore, the program intends to incorporate a pertinent analogy with a use that is not the replacement 
of an original condition of the convent because it is no longer adequate to the present time, but, in turn, a new use 
compatible with the state of ruin as a premise for the intervention.

Taking into account the complex nature of an intervention in historic buildings, the study will seek to address two issues: 
what is the degree of intervention in the ruin when we want it to be the protagonist, and how to build an extended 
program capable of recognizing these same properties. In this sense, the question arises as how the architect should 
intervene in heritage and how we can endure a dialogue that encourages reflection and questioning the way we see and 
manage it. In this case, and taking into account the public dimension that the convent acquires triggered by its ruin, the 
dialogue should allow the sharing of various areas of knowledge and stakeholders, like its owners, municipal entities or 
other places, or communities that establish links with the equity, which are taken into account here in the construction 
of a proposal. The choice of a new program will arise mainly from these dialogues - testimonies and interviews -, which 
simulate the request for a project proposal for the convent, bringing us closer to a plausible and realistic scenario.

It is in the search for a coherent and continuous relationship between the ruin, representative of the memory of the 
past; the present, capable of recognizing that same memory; and the future, manifested in a current proposal, that the 
work is established.

Planta do piso 0 (cota 131.26) | existente e proposta (vermelho).
Floor plan (elevation 131.26) | existing and proposed.

THE RUIN, A PROGRAMMATIC CIRCUMSTANCE
INTERVENTION AT THE CONVENT OF SÃO FRANCISCO DO MONTE IN VIANA DO CASTELO
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06 Faculdade de Ciências  
da Universidade do Porto
MESTRADO (2ºCICLO) EM ARQUITECTURA PAISAGISTA

Arquitetura Paisagista é uma área de conhecimento interdisciplinar que combina 
ciência e arte, sustentando-se nas ciências naturais, sociais e tecnológicas, 
nas humanidades e nas artes. Os cursos de Arquitetura Paisagista da FCUP 
proporcionam competências em projeto, planeamento e gestão da paisagem 
nomeadamente vocacionados para a intervenção em espaço urbano e rural, em 
paisagens culturais e naturais.

Estas competências são adquiridas a partir do conhecimento dos processos 
naturais e culturais procurando-se conciliar por um lado, os interesses estético e 
funcional com a amenidade paisagística e ambiental e, por outro, a sustentabilidade 
económica e a diversidade biológica com a qualidade de vida das comunidades 
humanas.

O ensino nesta instituição assenta sobre os fundamentos teóricos que suportam a 
ação na paisagem, recorrendo a casos de estudo reais onde esse suporte teórico 
é testado, experimentado e criticado, produzindo-se propostas de intervenção de 
desenho na paisagem, desde a escala do jardim é escala regional. 

Diretores de Curso

Teresa Portela Marques e Maria José Curado

06 Faculty of Sciences 
University of Porto
MASTER IN ARCHITECTURE URBANISM

Landscape Architecture is a multidisciplinar field of knowledge combining science 
and art and based on natural, social and technological sciences, humanities and 
arts. FCUP´s Landscape Architecture degrees provide project, planning and 
landscape management skills, namely oriented towards intervention in urban and 
rural spaces , cultural and natural landscapes.

These skils derive from the knowledge of natural and cultural processes, aiming 
to conciliate aesthetic and functional interests with landscape and environmental 
integration on one side, and economic sustainability and biologivcal diversity with 
the quality of life of human communities on the other.

Teaching at this institution is based on the theoretical foundations supporting 
landscape action, resorting to real study cases where those theoretical 
foundations are tested, experimented and critized, followed by the creation of 
landscape design interventions proposals, from the garden´s to the regional level.

Directors of the School

Teresa Portela Marques e Maria José Curado



38 39

6.1 Bruno Arruda

Isabel Martinho da Silva - Orientador I Tutor

Plano geral com as praças e elementos recreativos do parque. General plan with the squares and recreational elements of the park.

Diagrama conceitual e mapas de zonas existentes, elementos conectores e vegetação propostas.
Conceptual diagram and maps of existing zones, connecting elements and proposed vegetation.

A urbe de São Paulo teve a sua génese e evolução intimamente ligada à rica bacia hidrográfica da região. Os cursos de 
água foram fundamentais para a prosperidade da cidade, devido á abundância de água, á fertilidade das suas margens 
e ao meio de transporte proporcionado. 

Os rios Pinheiros e Tietê, mais intimamente relacionados com a metrópole, sofreram um contínuo processo de 
degradação ao longo do tempo. Foram poluídos, retificados e canalizados, ilhados por vias de trânsito rápido e ferrovias, 
acabando por se distanciar da cidade e dos seus habitantes.  

Em 1998 foi iniciada a despoluição e recuperação das margens do rio Pinheiros. Hoje, o novo paradigma é resgatar 
a paisagem perdida. Em 2010 foi construída uma ciclovia na margem leste do rio, com uma extensão de 21,2 km, 
isolada do tráfego de peões e veículos e acessível por 6 passagens por cima da ferrovia e via automóvel. 

A proposta aqui apresentada incide numa área complexa em termos de uso, entre indústrias, um aterro sanitário, 
comércio e residências de classe média e baixa, mesmo ao lado da represa Billings. Trata-se de uma zona verde 
abandonada, atravessada pela ferrovia e por linhas de alta tensão. A malha urbana vizinha é muito densa e sem 
possibilidades de expansão, principalmente porque o rio se apresenta atualmente como uma barreira intransponível. A 
população da zona não dispõe de qualquer espaço de lazer qualificado (praça ou parque) na proximidade. 

O parque, com quase 2Km de extensão ao longo do rio Pinheiros, propõe elementos conetores, convidando ao uso 
sem nenhuma restrição de acesso. Duas passarelas, ligando os extremos do parque às zonas habitacionais, permitem 
o acesso a pé e de bicicleta. 

O projeto não se limita a um desenho simples. Integra as condições naturais e culturais do lugar e o que potencialmente 
ele pode oferecer. Cria diversos espaços, para diferentes tipos de recreio e para diferentes idades; estabelece pontos de 
drenagem estratégicos para evitar cheias; promove o contacto com o rio, a quem dá um papel agregador, melhorando 
a sua qualidade ecológica, estética e recreativa; e melhora a qualidade de vida da população, incentivando-a a 
comparecer frequentemente a um lugar que é seu por direito, aproveitando momentos de descontração em contraponto 
à rotina de uma cidade que nunca pára.

RSP (REVITALIZA SÃO PAULO)  
O RIO PINHEIROS NA SELVA DE PEDRA
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Simulação a mão da Praça de Estar e Playground. Hand-drawn simulation of the Living Square and Playground. 

The genesis and evolution of the metropolis of São Paulo is closely connected with the rich region watershed.  
Watercourses were fundamental to the city prosperity, due to the abundance of fresh water, the fertility of river banks, 
and transportation opportunities.

The rivers Pinheiros and Tietê, more intimately related with the urban fabric, went through a continuous process of 
degradation. They had been polluted, rectified, and channelized, segregated by fast car networks and railways, ending 
up isolated from the city and its inhabitants.

In 1998, started the depollution and bank rehabilitation of the Pinheiros river. Today, the new paradigm is to reclaim the 
lost landscape. In 2010, a bike route was built a in the eastern river bank, with 21.2 km, detached from the pedestrian 
and car traffic and accessible by 6 crossings over the railway and highway.

The current proposal focuses on a complex land-use area, among industries, a sanitary landfill, retail areas and medium 
and low-income housing, just next to the Billings reservoir. The site is an abandoned green area, crossed by the railway 
and power lines. The near urban fabric is dense without expansion opportunities, mainly due to the river barrier effect. 
There isn’t any qualified leisure area (plaza or park) in the vicinity.

The park, with almost 2Km along the Pinheiros river, proposes connecting elements, inviting to a use without access 
restrictions. Two overcrossings, connecting the ends of the park with the residential areas, allow access by foot or bike.

The project is not a simple design. It integrates the natural and cultural site conditions and its potential. It creates several 
spaces to different types of recreation and ages; establishes strategic drainage points to prevent flooding; promotes 
a wider contact with river, to whom it gives a congregation role, by improving its ecological, aesthetic, and recreation 
qualities; and improves the population quality of life, inviting it to come often to a place that is theirs by right, enjoying 
relaxing moments in a city that never stops.

Pormenores das praças e outros espaços principais. Details of squares and other main spaces.

RSP (REVITALIZE SÃO PAULO) 
THE PINHEIROS RIVER IN THE PEDRA JUNGLE

Simulação a mão do Parque e Rio Pinheiros. Hand-drawn simulation of the Park and River Pinheiros.
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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 Ruben Sousa Poiares

Sérgio Mendes - Orientador I Tutor

Planta de Localização. Plant Location.

Fachada Principal - Rua 5 de Outubro. Main Facade - Rua 5 de Outubro.

Este trabalho tem como objectivo perceber como se pode intervir na cidade consolidada, edifícios antigos correntes, 
quais as questões teóricas que se levantam, tendo em conta o contexto contemporâneo, e as vias possíveis para a 
preservação e valorização do património construído.

Consiste numa reflexão sobre a evolução do conceito de património e das questões subjacentes à sua preservação, 
assim como a sua concretização prática para um local específico e no contexto actual da cidade e das suas 
problemáticas.

A Requalificação é um conceito chave em arquitectura, tendo por base estruturas anteriormente habitadas, tornando-
se, por vezes, e devido à expansão gradual da cidade e à alteração de usos e modos de habitar, parte apenas da 
memória da cidade do Porto, cedendo espaço a novas edificações.

Este trabalho centra-se no projecto de um conjunto habitacional na Rua 5 de Outubro, na cidade do Porto. A proposta, 
engloba a trajectória cronológica da edificação em questão, desde a sua construção até ao seu estado de abandono 
actual. O edifico apresenta uma forte persistência da memória da cidade contemporânea, à qual é necessário e 
proposto novos usos, novas tipologias, criando uma reformulação de uso, e uma adaptação à vida da cidade.

A escolha deste edifício foi motivada pelo facto de ser um elemento esquecido no meio de uma grande cidade em 
desenvolvimento, uma parte da história do que aquele lugar fora, que permanece em degradação a cada dia que passa. 
O trabalho tem como finalidade dar uma nova vida àquele conjunto, aliando uma ampliação para corresponder a novas 
necessidades de vivência que a cidade apresenta actualmente.

No modo geral, esta intervenção visa mostrar que é possível criar condições e dar novos usos a uma área e a 
um conjunto habitacional esquecido, modernizando mas ao mesmo tempo mantendo o que existia quando o valor 
arquitectónico está inerente, sem nunca fazer tábua rasa na forma de abordar o projecto.

CONSTRUIR SOBRE O CONSTRUÍDO 
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This work aims to understand how it is possible to intervene in the consolidated city, in current old buildings, what 
theoretical and conceptual issues arise, taking into account the contemporary context, and what are the possible ways 
for the preservation of the built heritage.

It consists of a reflection on the evolution of the concept of heritage and the issues underlying its preservation, as well as 
its practical implementation for a specific location and in the real context of the city and its problems.

Requalification is a key concept in architecture, based on structures previously inhabited with particular meanings, 
becoming, at times, and due to the gradual expansion of the city and the change in uses and ways of living, part only of 
the memory of the city of Porto, giving space to new buildings.

This work focuses on the project of a housing complex on Rua 5 de Outubro, in the city of Porto. The proposal 
encompasses the chronological trajectory of the building in question, from its construction to its current state of neglect. 
The building presents a strong persistence of the memory of the contemporary city, to which it is necessary and 

Imagens Interiores da Habitação. Interior Images of the House.Imagens Exteriores do Projecto. Exterior Images of the Project.

proposed new uses, new typologies, creating a reformulation of use, and an adaptation to the life of the city.

The choice of this building was motivated by the fact that it is a forgotten element in the middle of a large developing city, 
a part of the history of that place outside, which remains in degradation with each passing day. The current work aims 
to give a new life to that group, combining an expansion to meet the new needs of living that the city currently presents.

In general, this intervention aims to show that it is possible to create conditions and give new uses to an area and a 
forgotten housing complex, modernizing but at the same time maintaining what existed when the architectural value is 
inherent, without ever making a shallow board in the form to approach the project.

BUILD ON THE CONSTRUCTED
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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 Sandro Frederico Leite

Jorge Amaral - Orientador I Tutor

A Salvaguarda da Indústria de Papel através da criação de uma Rota e das suas âncoras.
Safeguarding the Paper Industry through the creation of a Route and its anchors.

Percurso, Paisagem e Ruína pela Rota (Ruína do Engenho do Castelo).  
Route, Landscape and Ruin along the Route (Ruin of Engenho do Castelo).

A Quinta do Engenho Novo, na freguesia de Paços de Brandão (Santa Maria da Feira), é um lugar por explorar com 2 
ruínas de beleza incomum. Aplicando o modelo de Intervenção de Moreno-Navarro, o conhecimento adquirido levou a 
que o projeto para as ruínas se alastrasse à escala territorial, no vale do Rio Maior, marcado pela presença de mais 10 
fábricas de papel semelhantes, de importância histórica e agora esquecidas, mesmo sendo Património (Pré-)Industrial.

Refletindo sobre o conhecimento e os valores presentes nestes edifícios (ruínas) e paisagem, criar uma Rota pareceu-
nos a melhor maneira de salvaguardar este património, dinamizando-o e incorporando as fábricas e os seus lugares 
como ancoras projetuais, recorrendo a novos programas funcionando como um todo, cuja Quinta seria (re)convertida 
num Parque Municipal ao serviço da comunidade local e regional.

Sobre as ruínas do Engenho Novo, sendo um exemplar de arquitetura adaptada ao local, com emprego de betão 
armado nos primórdios da sua utilização (um pronúncio daquilo que seria a arquitetura industrial), tratava-se à época 
de um habilidoso engenho. Levanta-se a questão sobre como a ruína poderia ser a base para reinterpretar estes 
patrimónios. A solução passaria por possibilitar a sua fruição através da realização de ações de conservação e (re)
construção potenciando e recuperando os seus valores, permanecendo a Ruína como resultado final, sendo esta 
possuidora da veracidade material e construtiva deste património. 

(Re)convertia-se assim, as Ruínas no Centro Interpretativo do Engenho Novo, com um percurso pelos pontos-chave 
da antiga fábrica, criando momentos de paragem, apreciação e explicação estratégicos, que transmitissem os valores 
deste património e os sentidos que estes despertavam originalmente. Todo o percurso, assim como os espaços 
volumetricamente mais fechados, aproveitam-se da ruína como estrutura como se tudo fosse “pousado” sobre esta.

A RUÍNA NO PATRIMÓNIO (PRÉ-)INDUSTRIAL 
A INTERVENÇÃO NA QUINTA DO ENGENHO NOVO
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Quinta do Engenho Novo, in the parish of Paços de Brandão (Santa Maria da Feira), is a place to explore with 2 ruins of 
unusual beauty. Applying the Moreno-Navarro intervention model, the knowledge acquired led the project for the ruins to 
spread on a territorial scale, in the Rio Maior valley, marked by the presence of 10 more similar paper mills, of historical 
importance and now forgotten, even though it is (Pre-)Industrial Heritage.

Reflecting on the knowledge and values ??present in these buildings (ruins) and landscape, creating a Route seemed 
to us the best way to safeguard this heritage, making it more dynamic and incorporating the factories and their places 
as project anchors, using new programs working as a whole, whose Quinta would be (re)converted into a Park at the 
service of the local and regional community.

Fotomontagens da (Re)Conversão das Ruínas da Quinta do Engenho Novo. 
Photomontages of the (Re)Conversion of the Quinta do Engenho Novo Ruins.

Planta da Quinta do Engenho Novo e do Centro Interpretativo do Engenho Novo nas ruínas.  
Plan of the Quinta do Engenho Novo and the Engenho Novo Interpretive Center in the ruins.

About the ruins of Engenho Novo, being an example of architecture adapted to the place, with the use of concrete at the 
beginning of its use (a pronouncement of what would be industrial architecture), it was at the time a skillful device. The 
question arises as to how ruin could be the basis for reinterpreting these patrimonies. The solution would be to enable 
its enjoyment by carrying out conservation and (re)construction actions, enhancing and recovering its values, with Ruin 
remaining as the final result, which has the material and constructive veracity of this heritage.

(Re)converted the Ruins into the Interpretative Center of Engenho Novo, with a journey through the key points of the 
old factory, creating moments of stop, appreciation and strategic explanation, which would convey the values ??of this 
heritage and the meanings that they awakened originally. The entire route, as well as the volumetrically closed spaces, 
takes advantage of the ruin as a structure as if everything were “resting” on it.

RUIN IN (PRE-) INDUSTRIAL HERITAGE
INTERVENTION AT QUINTA DO ENGENHO NOVO
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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 Pedro Sarzedas Moura - Finalista I Nominee

João Paulo Mendes de Seiça da Providência Santarém - Orientador I Tutor

Em cima, Planta de Cobertura da Proposta de Intervenção Urbana. Em baixo, Perfil Longitudinal Sudoeste.
Above, Top Plan of the Urban Proposal. Below, the southwest section.

Do lado esquerdo, Perfil Longitudinal Sudoeste. Do lado direito, Perfil Transversal Sudeste.
On the left, southwest Section. On the right side, southeast section.

A arquitetura apenas terá um papel regenerador da cidade na medida em que considerar a memória coletiva e o 
respeito pela identidade do lugar.

Alocada a uma conjuntura de estagnação económico-demográfica, a estância do Caramulo representa uma realidade 
crescente transversal às áreas urbanas degradadas ou em ruína. A reabilitação e conservação do seu património 
arquitetónico é imperativa numa perspectiva de sustentabilidade e reutilização, consolidando o edificado como 
possibilidade de regeneração de um lugar. 

O presente trabalho estuda a antiga Estância Sanatorial do Caramulo, condição para a elaboração de uma estratégia 
de reabilitação deste conjunto patrimonial. O Pavilhão Cirúrgico surge assim como um objeto museológico a restaurar, 
consolidando uma estratégia de reabilitação centrada em elementos âncora de alto valor patrimonial.

O Projecto de Restauro

A tipologia sanatorial assume-se não só um testemunho material de um período histórico e evolutivo das técnicas 
construtivas, mas de uma necessidade social, da qual o Pavilhão Cirúrgico, não é excepção. Este peso identitário, tornou 
a transformação da antiga unidade de saúde uma operação delicada. 

Imbuído de uma mensagem do passado, junto a um crescente estado devoluto, o Pavilhão Cirúrgico e respetivo 
lote contíguo, assumiram-se exemplares para uma intervenção de restauro. A análise da pré-existência e memórias 
a ela inerentes, permitiram uma reflexão e consciencialização histórica. O lema, “conservar renovando ou recuperar 
revitalizando”, enunciado por Nuno Portas, é um reflexo desta consciencialização, defendendo uma política de 
recuperação física e da reutilização social das áreas antigas das cidades e vilas, baseado na tríade recuperar, reabilitar 
e revitalizar. 

É com estes pressupostos que induzimos o restauro no nosso trabalho, por forma a atestar a veracidade da ligação 
harmoniosa entre o passado e o presente.

Ao retomar a unidade e compartimentação inicial de um edifício existente com elevada importância patrimonial e 
histórica, questionamos que valores devem ser preservados, que alterações devem ser equacionadas e, porque 
razão ou não, devem existir demolições ou, eventualmente, acrescentos. Neste contexto, foi importante analisar os 
faseamentos construtivos do objeto, por forma a reconstituir a unidade inicial e envolvente que outrora o definiu, 
materializando o edifício como uma peça museológica.

O RESTAURO DO PAVILHÃO CIRÚRGICO DO CARAMULO 
PROJETO ÂNCORA PARA A REABILITAÇÃO DA ESTÂNCIA SANATORIAL DO CARAMULO
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Architecture will only have a regenerating role in the city if it considers the collective memory and respect for the identity 
of the place. 

Allocated to a situation of economic and demographic stag- nation, the Caramulo resort represents the reality of the 
growing degraded or ruined urban areas. The rehabilitation and conservation of its architectural heritage is imperative in 
a perspective of environmental sustainability, and consolidates the building as a true possibility of regeneration of a place. 

The fight against tuberculosis in Portugal mobilised the triad medicine, politics and architecture as an instrument to 
de- sign new equipments and programmes, reflecting a relation- ship of power commitment to the Estado Novo. As 
pratical result of an international exchange of ideas, the relationship that emerges from the exchange of impressions 

Perfil Construtivo Transversal Noroeste.
Northwest constructive section.

Axonometria Explodida - relação edifício-envolvente proposta.
Exploded axonometry - relation of the proposed building with the surroundings.

between these three fields, guided the emergence of the Sanatorial Movement of anti-tuberculosis therapy in the 19th 
century. This dissertation studies the old Caramulo Sanatorial Resort, a condition to the elaboration of a strategy for the 
rehabilitation of this heritage complex. Throughout four chapters we intend to understand the reasons for the buildings 
and re- cord the political and social events that contributed to the to the constant metamorphosis of the building and 
place. The Surgical Pavilion thus appears as an museological object to be restored, consolidating a rehabilitation strategy 
focused on anchor elements of high heritage value.

THE RESTORATION OF THE CARAMULO SURGICAL PAVILION 
ANCHOR PROJECT FOR THE REHABILITATION OF THE CARAMULO SANATORIAL ESTABLISHMENT
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11.2

Localização e implantação do anteprojeto para o novo porto da Preguiça.
Location and implantation of the preliminary project for Preguiça’s new port.

Maquete representativa do anteprojeto com diagrama de fases. 
Representative model of the preliminary project with phase diagram.

A Vila da Preguiça é um pequeno povoado costeiro na ilha de São Nicolau, em Cabo Verde. O conjunto edificado que 
engloba a frente mar da vila possui um valor patrimonial notável, atualmente em ruína. Por consequência, a praia e o 
cais da Preguiça, onde decorre a faina piscatória, não têm condições funcionais nem de segurança. Trata-se de um 
problema grave para as famílias que aí vivem e dependem da pesca para a sua subsistência económica e alimentar.

Esta dissertação foca-se num estudo in situ, das caraterísticas globais da pesca na Preguiça e das suas fragilidades, 
mas tambem das suas potencialidades. Neste sentido, juntamos uma investigação teorico-prática que explora modelos 
turísticos não invasivos em par com uma análise da polivalência urbana dos portos de pesca. Com base neste trabalho, 
é proposto um anteprojeto para um novo porto de abrigo que, contempla o vínculo entre a pesca artesanal e desportiva, 
capaz de funcionar como um importante motor de desenvolvimento sustentável para a vila.

O anteprojeto, em conjunto com outros 6 realizados por uma turma de seminário, e com o apoio da ONG Atelier Mar 
e do governo de Cabo Verde, integra o Plano de Desenvolvimento Integrado e Salvaguarda da Vila da Preguiça [PDIS], 
um plano de pormenor e salvaguarda que tem como objetivo apoiar a revitalização e refuncionalização da vila com 
foco num desenvolvimento progressivo.

Posto isto, faz sentido que este anteprojeto seja dividido em duas fases. A primeira conciste na introdução dos edifícios 
que respondem às carências mais urgentes: cabines de armazenamento individuais próprias para guardar os apetrechos 
dos pescadores; uma unidade de armazenamento e produção de gelo para permitir o armazenamento e expedição 
do pescado; e um edifício dedicado à pesca desportiva, para potenciar e reativar a antiga associação de pescadores. 
A segunda fase prevê a ampliação da plataforma portuária, em conjunto com a reabilitação total do cais da Preguiça.

O facto do porto estar no encontro de três ambientes distintos — a vila, a praia e o mar — motiva não só importantes 
relações paisagísticas, mas também históricas e sociais. A consciência de que este é um lugar que faz parte da 
identidade da vila e da própria comunidade, foi indispensável para uma concepção coesa deste anteprojeto, tendo 
assim de ser encarado como uma extenção da própria vila.

UM PORTO PARA A PREGUIÇA 
A PESCA ARTESANAL E DESPORTIVA COMO MOTORES DO DESENVOLVIMENTO 
DA VILA DA PREGUIÇA

Afonso Guimarães - Menção Honrosa I Honorable Mention

Adelino Manuel dos Santos Gonçalves - Orientador I Tutor

Nuno Miguel de Pinho Lopes - Co-orientador I Tutor

[MENÇÃO HONROSA]
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Vila da Preguiça is a small coastal village in the island of São Nicolau, Cape Verde. The building complex that 
encompasses the seafront of the village has a remarkable patrimonial value, now in ruins. Consequently, Preguiça’s 
beach and pier, where the fishing activities take place, don’t have functional or safety conditions. This is a serious 
problem for the families who live there and depend on fishing for their economic and food subsistence.

This dissertation focuses on an in situ study of the global characteristics of fishing in Preguiça and its weaknesses, but 
also its potentialities. In this sense, we join a theoretical-practical research that explores non-invasive tourism models in 
tandem with an analysis of the urban polyvalence of fishing ports. Based on this work, we propose a preliminary design 
for a new port shelter that contemplates the link between artisanal and sport fishing, able to function as an important 
engine of sustainable development for the village.

The preliminary project, along with 6 others by a seminar class, and with the support of the NGO Atelier Mar and the 

Edifício de apoio à pesca desportiva (esquerda) e cabines dedicadas à pesca artesanal (direita).
Support building for sport fishing (left) and individual storage cabins dedicated for artisanal fishing (right).

Vista da Rua do Fisco para a intervenção. Secção transversal pelo cais da Preguiça.
Scenery from Rua do Fisco to the intervention’s site. Cross section through Preguiça’s pier.

government of Cape Verde, is part of the Plano de Desenvolvimento Integrado e Salvaguarda da Vila da Preguiça [PDIS] 
[Integrated Development and Safeguard Plan], that aims to support the revitalization and refunctionalization of the village 
with a focus on progressive development.

That being said, it makes sense that this preliminary project be divided into two phases. The first consists of the 
introduction of buildings that respond to the most urgent needs: individual storage cabins for storing the fishermen’s 
gear; a storage and ice production unit to allow for the storage and shipping of fish; and a building dedicated to sport 
fishing, to enhance and reactivate the old fishermen’s association. The second phase foresees the expansion of the port 
platform, together with the total rehabilitation of Preguiça’s pier.

The fact that the port is at the meeting of three distinct environments - the village, the beach and the sea - motivates 
important landscape, historical and social relationships. The awareness that this is a place that is part of the identity of the 
village and the community itself was indispensable for a cohesive conception of this preliminary project.

A PORT FOR PREGUIÇA
ARTISANAL AND SPORT FISHING AS ENGINES FOR THE DEVELOPMENT 
OF THE VILLAGE OF PREGUIÇA
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11.3

A Porta Urbana: equilíbrio entre os vários elementos urbanos e as mobilidades suave e automóvel.
The Urban Door: balance between the various urban elements and soft and car molibity.

Vista sob o novo edifício desportivo através dos percursos ligantes propostos.
View of the new sports building through the proposed linking routes.

No tempo longo da história, as Portas Urbanas estiveram sempre ligadas a estruturas edificadas, com funções militares 
e ou simbolismo religioso, inseridas nos limites das cidades. Porém, a industrialização e a expansão a ela associada, 
esbateram limites, e as Portas passaram a estar ligadas às redes de mobilidade e à aproximação em velocidade. Estes 
elementos da renovada imagética urbana geram espaços capazes de ancorar as memórias, e assumem inúmeros 
significados, para os indivíduos em passagem e para as comunidades residentes.

Pôde testemunhar-se em Portugal uma infraestruturação repentina, apoiada na ampliação da rede rodoviária, que 
resultou em urbanidades difusas. Oliveira do Bairro não constitui exceção a esta regra. Com isso em mente, o exercício 
propôs-se requalificar o lugar urbano marcando as suas portas, e destacando o momento em que a via de acesso se 
aproxima do eixo central. O projeto urbano foca-se no desenho da Porta Sul e é marcado, simbolicamente, no ponto 
exato de chegada, onde o sis¬tema de mobilidade regional se liga ao sistema de vias urbanas — e também ao futuro 
nó de ligação à A1 —, criando espaços convidativos onde paragem e espera passam a ser valorizadas.

O objetivo é qualificar esta zona indistinta e periférica convertendo-a num espaço de transição, marcando a 
desaceleração. Incentivam-se, a partir daqui, os modos de mobilidade sua¬ves. Ambiciona-se suavizar a barreira 
imposta pelo atravessamento da EN 235, instalando uma nova identidade. Desenharam-se espaços geradores de 
dinâ¬micas económicas, de convívio e de lazer, junto ao agrupamento escolar e ao pólo desportivo da cidade.

A intervenção integrou um exercício mais amplo, de equipa, estrategicamente pensado, desde a escala do concelho 
ao desenho do edificado. Por fim, o edifício destacado no projeto individual cumpre o objetivo traçado e promove 
mudanças de paradigma, alinhadas com um desenvolvimento urbano mais sustentável.

A PORTA URBANA SUL DE OLIVEIRA DO BAIRRO 
O PAPEL DA ARQUITETURA COMO ELEMENTO MARCANTE NA TRANSIÇÃO URBANO-RURAL

Fabiana Babau - Finalista I Nominee

João Paulo Cardielos - Orientador I Tutor

Nuno Grande - Co-orientador I Tutor
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O Edifício-Praça, de carácter híbrido, que valoriza momentos de paragem e marca os de transição.
The Plaza-building, of hybrid character, that values moments of stop and marks the transitional ones.

Axonometria do Edifício-Praça, que combina os serviços de apoio aos parques desportivo e escolar.
Plaze-Building axonometry, which combines services that support the sports and school parks.

During the course of history, Urban Doors have always been linked to built structures, with military functions and or 
religious symbolism, inserted in the limits of cities. However, industrialization and the expansion associated with it, 
scumble these limits, and Urban Doors started to be linked to mobility networks and the approach with speed. These 
elements of the renewed urban imagery generate spaces capable of anchoring memories, and assume numerous 
meanings, for individuals in transit and for resident communities. 

A sudden infrastructure was witnessed in Portugal, supported by the expansion of the road network, which resulted in 
diffused urbanities. Oliveira do Bairro is no exception to this rule. With this in mind, the exercise proposed to requalify the 
urban place by marking its doors, and highlighting the moment when the access route approaches the central axis. The 
urban project focuses on the design of the South Door and is symbolically marked at the exact point of arrival, where the 
regional mobility system is connected to the urban road system - and also to the future A1 connection node -, creating 
inviting spaces where stopping and waiting are valued. 

The objective is to qualify this indistinct and peripheral area, converting it into a transition space, marking the deceleration. 
From here, smooth mobility modes are encouraged. The aim is to soften the barrier imposed by the crossing of EN 235, 
installing a new identity. Spaces have been designed to generate economic dynamics, conviviality and leisure, next to 
the school and the sports center of the city. 

The intervention integrated a broader team exercise, strategically designed, from the scale of the municipality to the 
design of the building. Finally, the building highlighted in the individual project fulfills the objective set and promotes 
paradigm changes, aligned with a more sustainable urban development.

THE SOUTH URBAN DOOR OF OLIVEIRA DO BAIRRO 
THE ROLE OF ARCHITECTURE AS A STANDING ELEMENT IN THE URBAN-RURAL TRANSITION
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11.4 Madalena Leal Oliveira - Finalista I Nominee

Nuno Alberto Leite Rodrigues Grande - Orientador I Tutor

Maquete - Escola e Habitação Evolutiva (Morança). Model - School and Progressive Housing (Morança).

Intervenção na Frente Fluvial de Bissau - Planta. Plan for Bissau’s riverfront - Layout.

Este projeto teve como área de intervenção a frente fluvial de Bissau.

A Guiné-Bissau é um território com um clima tropical, composto pela estação quente e seca e a época das chuvas.

A presente proposta pretendeu estabelecer uma estratégia de desenvolvimento para a cidade de Bissau. Para tal foram 
abordadas três etapas:

- Estratégia geral de turma num eixo de 16 km;

- A sua adaptação a três áreas distintas: Bôr, Bandim e Antula Sul, em trabalho de grupo, sendo que este projeto se 
insere na área de Bôr.

-O desenvolvimento de projetos individuais dentro de um bairro dessa mesma área;

Esta é a citação que serviu de mote para toda a proposta de projeto: criar um molde de projeto que se adapte ao 
quotidiano dos guineenses.

Na proposta definida em turma, dado não existir nenhum transporte público atualmente neste território, propôs-se a 
implementação do Bus Rapid Transit (BRT) – ao longo de uma linha de 16 km. Para este novo meio de transpote, 
foram projetadas diversas praças-interface.

Numa escala mais aproximada, no trabalho de grupo, ganharam-se diferentes ligações transversais à via estruturante 
do BRT, onde se introduziram equipamentos de que o local carecia.

O trabalho individual recaiu sobre uma Praça-interface de B.R.T., uma Escola Primária e um conjunto de Habitação 
Evolutiva.

Para a praça-interface de BRT foram pensadas duas coberturas laterais que incorporam programas de comércio e 
lazer. Estas são espaços de estar arborizados, através de árvores que atravessam as lajes, fazendo referência ao papel 
simbólico desta nesta cultura. No canteiro do piso térreo, é possível encontrarmos uma mesa, uma estante para livros 
ou até mesmo um banco. A ventilação passiva é assegurada, e os materiais tiveram em atenção a população local.

A escola primária surge num quarteirão partilhado com os espaços habitacionais, tendo a escolha de materiais seguido 
a lógica da habitação. Os espaços foram pensados para que as criaças encontrem neles identidade, sendo que a 
estratégia da árvore enquanto elemento agregador, adotada na praça interface, é aqui retomada.    

Postas todas estas considerações, este é um projeto que se apresenta como agregador tanto das várias categorias de 
espaço da cidade. Esta abordagem sobre a cidade de Bissau procura relacionar-se com todos os cidadãos que aqui 
habitam, abrangendo todas as faixas etárias e todos os estratos sociais. 

HABITAT EM BISSAU
ADAPTAR O MOLDE AO INVÉS DE MOLDAR A ADAPTAÇÃO
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Um Bairro em Bôr - Planta. A neighbourhood at Bôr - layout.
Praça de Bus Rapid Transit, Escola e Habitação Evolutiva | Plantas, Axonometria e Visualizações 3D.
Bus Rapid Transit square, School and Progressive housing | Layouts, axonometry and 3d visualization.

This project is located on the river front of Bissau, Guinea.

Guinea-Bissau is a territory with a tropical weather, which combines a hot dry and a rainy seasons.

The general proposal aims to develop a strategy for the city of Bissau based on three different stages:

- General class strategy over a 16 km axis;

- Its adaptation to three distinct areas: Bôr, Bandim and Antula Sul, developed in group work. This project being inserted 
in the Bôr area.

-The development of individual projects within a neighbourhood of Bôr area;

This quote inspired the entire project proposal: to create a project mold that adapts to the everyday life of the Guineans.

In the class general proposal, since there was no public transportation in this territory, it has been proposed the 
implementation of a Bus Rapid Transit (BRT) - along a 16 km axe. To support this new mean of transportation, several 
interface-plazas have been designed.

 While zooming in the class proposal, we can see different cross-connections to the BRT’s main track, fulfilled with new 
equipments that where lacking before.

This project proposal, developed individually, focused on a B.R.T. Square-interface, a Primary School and a set of 
Evolutionary Housing.

At the BRT-interface plaza, were created two side platforms which incorporates retail and leisure facilities. Those are 
green living spaces, with trees that cross the slabs, in a reference to the symbolic role of this natural element in Guinee 
culture. On top of each platform, it is possible to find a table, a bench, or even a bookcase. Passive ventilation is ensured, 
and the materials were made with the local resources in mind.

The elementary school was designed within a residential area. The spaces were designed on a pursue of its own identity, 
so that children would perceive them. The strategy of the tree as an aggregating element previously adopted in the 
interface square, as well as the use of local materials, was also used in here.

This is a project that acts and lives as an aggregator of several different categories of space in the city. This approach to 
the city of Bissau seeks to relate to all citizens who live here, covering all age groups and all social strata. 

HABITAT IN BISSAU
ADAPT THE MOLD INSTEAD OF MOLDING THE ADAPTATION
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11.5 Inês Bernardo - Finalista I Nominee

Luís Miguel Maldonado de Vasconcelos - Orientador I Tutor

Diagramas de materialização do conceito. | Fotomontagem da inserção urbana da proposta. 
Concept materialization diagrams. | Photomontage of the proposal’s urban insertion.

Fotomontagens: Praça e acesso ao Palácio; vista sob a consola que marca a entrada do restaurante.
Photomontages: Square and access to the palace; view under the console that marks the entrance to the restaurant.

Construído como peça central de um ambicioso plano urbano iluminista, o Palácio de Manique do Intendente é um 
fragmento de um sonho amputado pelo assassinato do seu promotor, Diogo Inácio de Pina Manique. Nunca terminado, 
foi ao longo do tempo alvo de furtos, adaptações e ampliações que alteraram em grande parte a sua fisionomia. 
Também a construção arbitrária envolvente contribuiu para que a relação do edifício com a vila se visse drasticamente 
alterada dos planos iniciais. Indiferente aos habitantes com os quais está há muito divorciado, não passa despercebido 
por quem ali é visitante. Imponente e monumental, o edifício setecentista, que permanece em ruína, constitui-se como 
um importante testemunho histórico e arquitetónico da época. 

À luz do programa REVIVE, torna-se imperativo refletir sobre esta herança expectante, reclamando-a para usufruto 
público. O exercício propõe a construção de um instrumento de regeneração urbana, social e económica numa 
readaptação às necessidades atuais. Materialização de uma memória amputada ganha forma através de uma proposta 
de intervenção sobre o construído que contrarie a tendente degradação deste património e do meio que o envolve, 
numa tentativa de completar e requalificar o edifício com um novo programa turístico regenerador do espaço e 
economicamente rentável. Tendo em conta as necessidades e as novas potencialidades de que o edifício poderia 
vir a usufruir, e depois do estudo de várias referências, foi estabelecido o seguinte programa: alojamento, restaurante, 
biblioteca, bar, cafetaria, spa, ginásio, museu, posto de turismo, sala multiusos, estacionamento coberto, piscina, 
lojas e espaços exteriores. Através de uma transformação, ampliação e readaptação do Palácio a pousada, aliada a 
programas culturais, pretende-se promover um movimento de preservação do património existente, tendo como foco 
o envolvimento da comunidade e a capacitação para o albergue de um maior número de pessoas que venham a 
conhecer o edifício, o território e as suas gentes. 

Apesar de válido, o trabalho não pretende estabelecer conclusões definitivas, facilmente voláteis ou transitórias. 
Pretende-se, sim, que constitua uma base crítica para uma urgente requalificação deste património e de tantos outros 
que são parte integrante da nossa identidade e que permanecem à mercê da veemência do tempo.

MATERIALIZAÇÃO DE UMA MEMÓRIA AMPUTADA
PROPOSTA DE INTERVENÇÃO NO PALÁCIO DE MANIQUE DO INTENDENTE
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Cortes Transversal – pelo pátio do restaurante- e longitudinal – pela praça, igreja e piscina. 
Short section - through the restaurant patio - and long section- through the square, church and swimming pool.

Axonometria explodida. 
Exploded Axonometry.

Built as central peace of an ambitious illuminist urban plan, the Manique Palace of Intendente is a fragment of a dream 
amputated by the morder of its promotor Diogo Inácio de Pina Manique. The construction was never concluded and over 
time it was the stage for robberies, adaptations and enlargements which have altered its physiognomy to a great extent. 
Likewise, the arbitrary surrounding construction contributed to the building’s relationship with the village being drastically 
altered from the initial plans. Indifferent to the villagers with whom it has been dissociated for a long time now, the Palace 
does not go unnoticed to those who visit. Majestic and monumental, the 18th century building which remains in ruins, 
is considered as an important historical and architectural testimony of the time. 

In the light of the REVIVE program, it becomes imperative to reflect on this remarkable inheritance, claiming it for public 
recreation. The exercise proposes the construction of an instrument for urban, social and economic regeneration in a 
readjustment to current needs. Materialization of an Amputated Memory takes shape through an intervention proposal 
on the roots of the construction that counteracts the tendentious deterioration of this heritage and its surroundings, in 
an attempt to complete and requalify the building with a new space-regenerator and economically profitable touristic 
program. Taking into account the needs and the new potential that the building could come to enjoy, and after studying 
various references, the following program was established: accommodation, restaurant, library, bar, cafeteria, spa, gym, 
museum, post office tourism, multipurpose room, covered parking, swimming pool, shops and outdoor spaces.Through 
the transformation, enlargement and readaptation of the Palace into a Lodge, combined with cultural programs, the 
intention is to promote a movement to preserve the existing heritage. Also, focusing on community involvement and 
adaptation to provide accommodation to a greater number of people who come to know the building, the territory and 
its people. 

Although the work is valid, it does not intend to establish definitive, easily volatile or transitory conclusions. The intention 
is to create a critical basis for an urgent requalification of this heritage and of so many others that are an integral part of 
our identity and that remain at the mercy of the vehemence of time.

MATERIALIZATION OF AN AMPUTATED MEMORY
INTERVENTION PROPOSAL ON THE MANIQUE PALACE OF INTENDENTE
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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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Miguel Veloso

Rita Ochoa - Orientador I Tutor

Segundo Momento de Luz/Sombra. Second Moment of Light/Shadow.

Quarto Momento de Luz/Sombra. Forth Moment of Light/Shadow.

O projecto aqui apresentado tem como objectivo produzir um espaço arquitectónico centrado no tema da Luz Natural. 
Pretende-se aplicar diferentes formas e técnicas de tratamento de Luz, através da criação de um percurso, observando 
como esta é capaz de moldar os diferentes espaços e atribuir-lhes diferentes características sensoriais.

Percebeu-se que, para alcançar a ideia pretendida, o conceito base passaria por criar um projecto utópico que não 
tivesse qualquer tipo de função espacial, a não ser a de contemplação da Luz Natural e Sombra. Não havia então, 
necessidade de atribuir qualquer tipo de localização geográfica, a não ser definir a orientação solar de implantação do 
projecto, para que se possa precisar a incidência da Luz Natural no espaço arquitectónico.

Surge assim a ideia de um percurso que vá da Sombra à Luz, da total ausência de luz até ao seu esplendor máximo, 
do cheio ao vazio, da terra ao céu. Ao longo deste percurso, desenharam-se sete “Momentos de Luz Natural”, espaços 
iluminados por diferentes tipos de Luz Natural.

Momento de Luz:

1º -Uma rampa, que adquire o propósito de retirar, gradualmente, a existência de Luz Natural ao percurso, dando lugar 
à sombra. 2º - Grande praça circular coberta por uma cúpula de betão e, no topo um foco de luz directa que rompe 
o espaço e a sombra. Pretende-se configurar uma libertação da clausura e atribuir aquele foco de luz directa uma 
capacidade de “salvação” da sombra. 3º -Continuação do percurso por um corredor coberto por um muxarabi, dando 
lugar a um espaço “cinzento” de luz directa e luz difusa. 4º -Torre de betão aparente, que pretende provocar uma 
dualidade entre peso e leveza, dada pela expressão do betão e diversas aberturas de Luz Natural. 5º-Torre de vidro, 
que se apresenta como um elemento leve e translúcido. No interior, o vidro é forrado por uma película amarela, que filtra 
a luz directa e a transforma numa luz difusa que se espalha uniformemente pelo espaço. 6º-Praça circular exterior. Um 
pouco desviada do seu centro, ergue-se uma rampa circular, concebida com carácter escultórico, para que dê lugar a 
novos “jogos” entre Luz Natural directa e grandes contrastes com a sua sombra. 7º -Um pedestal branco, que se eleva 
do chão, e que se deixa inundar pela Luz Natural. Representa uma separação da Terra para que se possa vislumbrar 
apenas o sol, o céu e a Luz Natural. É com este esplendor de luz que termina o percurso.

PERCURSO DE LUZ
MATERIALIZAÇÃO DA LUZ EM ARQUITECTURA

12.1
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The present project, aims to produce an architectural space centered on the theme of Natural Light. It is intended do 
apply different forms and techniques of light treatment, through the creation of a path, and observing how the light is 
able to shape the different spaces and assign them different sensory characteristics.

In order to achieve the intended idea, the basic concept would involve creating an utopian project that did not have any 
spacial function, other than the contemplation of Natural Light and Shadow. Considering it’s an utopia, there was also 
no need to assign any type of geographic location, except defining the solar orientation of the project’s implantation, so 
that the incidence of Natural Light in the architectural space can be defined.

The idea is to create a path that goes from the Shadow to the Light, from the complete absence of light to it’s maximum 
splendour, from mass to lightness, from the earth to the sky. Along this route, seven “Moments of Natural Light” were 
designed, spaced illuminated by different types of Natural Light.

Moments of Natural Light

1st - A ramp, which has the purpose of gradually removing the existence of Natural Light from the route, giving way to 
shade. 2nd - Large circular square covered by a concrete dome and, at the top, a spot of direct light that breaks the 
space and the shadow. It is intended to configure a release from the closure and attribute that direct light the capacity 
of salvation from the shadow. 3rd - Continuation of the route through a corridor covered by a “muxarabi”, giving way to 
a “grey” atmosphere of direct light and diffused light. 4th -Concrete tower, which aims to create a duality between wight 
and lightness, given by the expression of the concrete and several opening of Natural Light. 5th -Glass Tower, which 
presents itself as a light and translucent element. Inside, the glass is lined with a yellow film, that filters direct light and 
transforms it into a diffused light that spreads evenly throughout the space. 6th- Exterior circular square. A little deviated 
from it’s centre, there is a circular ramp, designed with a sculptural character, to give way to new “games” between 
natural light and great contrasts with it’s shadow. 7th - A white pedestal, that rises from the ground, and let’s itself to be 
flooded by Natural Light. It represents a separation from the Earth so that only the sun, sky and Natural Light can be 
glimpsed. It is with this splendour of light that the route ends.

LIGHT UTOPIA
MATERIALIZATION OF LIGHT IN ARCHITECTURE

Terceiro Momento de Luz/Sombra. Third Moment of Light/Shadow.

Sétimo Momento de Luz/Sombra. Seventh Moment of Light/Shadow.
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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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Ana Sofia Santos Outor - Menção Honrosa I Honorable Mention

Margarida Louro - Orientador I Tutor

Francisco Oliveira - Co-orientador I Tutor

[MENÇÃO HONROSA]

Perspetiva Interior de uma sala de aula. Interior perspective: Inside the classroom.

Axonometria do Projeto da Escola na fase construtiva final. Axonometric perspective of the final school design.

A educação é a ferramenta mais eficaz que um país pode usar para diminuir as suas desigualdades sociais e 
económicas, pois ao apostar na formação dos seus cidadãos promove o desenvolvimento do território e capacita 
futuros intervencionistas do meio social, político e estrutural. Assim, surge DA ESCOLA PARA A COMUNIDADE, um 
Projeto Final de Mestrado que pretende estudar soluções práticas e executáveis que ofereçam a uma comunidade mais 
desfavorecida a oportunidade de estudar e aprender.

A proposta desenvolvida insere-se no território de Moçambique, mais especificamente no distrito de Inhambane. 
Envolvida por um ambiente rural, a comunidade de Inharrime depende da agricultura de subsistência e do comércio 
local, sendo este um contexto que carece de investimento social e monetário. Reinventando os métodos tradicionais 
da arquitetura vernacular, o projeto da Escola de Ocuana, envolve a cultura moçambicana usando a arquitetura como 
manifestação. 

Reconhecendo as potencialidades de um povo educado e informado, este projeto tira partido da arquitetura participativa 
como forma de integração da proposta no lugar. O Equipamento suporta a construção de uma estrutura integrada para 
toda comunidade, tendo em conta as carências do lugar, dando resposta às mesmas de forma faseada e concreta.

A metodologia do projeto acompanhou o método construtivo e a essência do modo de viver moçambicano, 
respondendo aos objetivos iniciais do projeto: a proposta de um equipamento educativo, de um módulo habitacional 
e a sua conjuntura urbanística. O processo criativo desenvolveu-se a partir do entendimento de diferentes escalas, 
partindo da escala do objeto até atingir a escala da cidade.

Readaptando técnicas construtivas da cultura moçambicana, a proposta arquitetónica pretende resolver um problema 
social e infraestrutural, oferecendo um espaço físico que não só capacita a comunidade a nível intelectual, mas promove 
espaços de encontro e interação da mesma, sendo este projeto também, um ponto de partida para o desenvolvimento 
sustentável da sociedade moçambicana.

DA ESCOLA PARA A COMUNIDADE 
EDUCAÇÃO COMO PONTO DE PARTIDA PARA O DESENVOLVIMENTO

13.1
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Perspetiva do espaço exterior habitacional. Perspective of the outer housing space.

Education is the most efficient tool that a country could use to decrease social and economic inequalities, so betting 
on the academic education of its citizens, promotes the territory development and empowers future social, political and 
structural interventionists. Therefore, arises FROM THE SCHOOL TO THE COMMUNITY, a Master’s Final Project that 
aims to study practical and executable solutions that gives the opportunity to study and learn to a more disadvantaged 
community. 

The proposal developed is inserted in Mozambique’s territory, more specifically in the district of Inhambane. Surrounded 
by a rural environment, the community of Inharrime, depends on subsistence agriculture and small local business, 
which incites a context that lacks social and economic investment. Reinventing the traditional methods of vernacular 
architecture, the School of Ocuana project, embraces the Mozambican culture using architecture as a manifestation. 

Recognizing the potential of an educated and informed population, this project takes advantage of participation in 
architecture, as a way of integrating the proposal in the location. The Equipment supports the construction of an 
integrated structure for the entire community, taking into account the needs of the area, responding to them in a phased 
and concrete way.

The methodology of the project followed the constructive method and the essence of the Mozambican way of living, 
answering to the initial objectives of the project: the proposal for an educational equipment, a housing module and its 
urban context. The creative process was developed from the understanding of different scales, starting from the scale 
of the object until reaching the scale of the city.

By readapting vernacular construction techniques, the architectural proposal aims to solve a social and infrastructural 
problem, offering a physical space that not only empowers the community at an intellectual level, but promotes 
moments of meeting and interaction, making this project a starting point for o a more sustainable development of the 
Mozambican society. 

Corte FF’ da Biblioteca, Detalhe Construtivo II’ dos paineis. Section FF’ of the library space, Rotative panels Detail.

FROM SCHOOL TO THE COMMUNITY
EDUCATION AS THE STARTING POINT FOR DEVELOPMENT

Perspetivas Interiores do Módulo Habitacional. Interior Perspectives of the Housing Module.
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Alexandre Sequeira - Finalista I Nominee

Nuno Mateus - Orientador I Tutor

Francisco Oliveira - Co-orientador I Tutor

Planta de Implantação | Masterplan | Vista exterior. Site plan | Masterplan | Exterior perspective.

Planta de quarteirão (cota 58.5m). Urban block plan (elevation 58.5m).

Durante o século XX, o vale de Alcântara foi tomado por uma infraestruturação desmedida, produzindo um grave 
impacto urbano no território, sendo hoje dominado por vias de circulação automóvel e vazios urbanos decorrentes da 
sua má gestão.

Face a esta realidade, o presente exercício visa a criação de uma imagem do vale desagregada das marcas 
infraestruturais, bem como a definição de valores de relação histórica, paisagística e ambiental na abordagem a um 
território urbano sensível deste ponto de vista.

A análise do sistema natural do vale deu suporte à reinterpretação de modelos urbanos pré-industriais para o desenho 
de um eixo agrícola e de lazer, onde se confrontaram premissas para a intervenção humana no natural, bem como 
para a integração de espaços verdes na cidade, alicerçadas no pensamento crítico de João Nunes e Ribeiro Telles, 
respetivamente.

A construção desta ideia para o vale encontra na matéria uma celebração da memória na sua forma mais evidente, fruto 
das pedreiras que ali existiram e da forte presença do aqueduto. A escolha da pedra apoiou-se também no estudo da 
construção em pedra maciça quanto à sua sustentabilidade ecológica no contexto atual.

O potencial do novo eixo verde estende-se à componente urbana, através da consolidação das frentes envolventes 
ao vale e do desenvolvimento de novos bairros. Na procura de uma ligação destes conjuntos com o vale, foi fulcral a 
investigação do campo da proxémia (T.Hall), entendendo que ao reger o desenho urbano e arquitetónico por premissas 
desta natureza, estão estabelecidas melhores condições para a criação de um sentido de territorialidade.

Ao associar esta ideia à condição topográfica do vale, surge o Raumplan (Loos) como conceito fundamental para o 
desenho das várias escalas. Desde a complexa relação entre os vários níveis no interior da casa, o conceito estende-se 
para todos os níveis do vale, aliando-se ao estudo dos bairros envolventes e do modelo de habitação Low-rise High-
density para efetivar a relação do habitante com o lugar.

É nesta transição entre escalas que se encontra o potencial de viver no vale, culminando no desenho da janela, como 
quem coloca um quadro na parede e condensa todo o projeto no momento de olhar “da janela para o vale”.

DA JANELA PARA O VALE
OUTRA DIMENSÃO DO VALE DE ALCÂNTARA - CULTIVAR NA CIDADE, HABITAR A PEDRA

13.2
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During the twentieth century, the Alcântara valley was overtaken by unreasonable infrastructures, producing a serious 
urban impact on the territory, and today it is dominated by motorways and urban voids resulting from their poor 
management.

In view of this matter, the present exercise assumes the creation of an image of the valley disaggregated from the 
infrastructural scars, as well as the definition of historical, landscape and environmental values in the approach to a 
sensitive urban territory.

The analysis of the natural system of the valley supported the reinterpretation of pre-industrial urban models for the 
design of an agricultural and leisure park, where the main issues were the human intervention in the natural and the 
integration of green spaces in the city, based on the critical thinking of João Nunes and Ribeiro Telles, respectively.

The construction of this idea for the valley finds in the matter a celebration of memory in its most evident form, in result 
of the quarries that existed there and the strong presence of the aqueduct. This choice is supported by the study of 

Maquete da casa 1:50 | Maquete da janela 1:2 | Vista interior - janela | Vista exterior - janela.
House model 1:50 | Window model 1:2 | Interior perspective - window | Exterior perspective - window.

Maquete do Vale esc. 1:5000 | Maquete do Projeto Urbano 1:500 | Vista interior da casa.
Valley model sc. 1:5000 | Urban model 1:500 | Interior perspective - house.

the advantages of solid stone construction from the perspective of its ecological sustainability in the current context.

The potential of the new green axis extends to the urban component, through the consolidation of the surroundings of 
the valley and the development of new neighborhoods. In the search for a connection between these neighborhoods 
and the valley, the investigation of proxemics (T.Hall) was crucial. Basing urban and architectural design in premises of 
this nature, better conditions are established for the creation of a sense of territoriality.

When associating this idea with the topographic condition of the valley, Raumplan (Loos) emerges as a fundamental 
concept for the design of the various scales. From the complex relationship between the various levels inside the house, the 
concept extends to all levels of the valley, allying itself with the study of the surrounding neighborhoods and the Low-rise 
High-density housing model to accomplish the relationship of the inhabitant with the place.

It’s “in between” scales that the potential of living in the valley emerges, culminating in the design of the window, like 
someone who places a painting on the wall and condenses the whole project when looking “from the window to the valley”.

FROM THE WINDOW TO THE VALLEY 
ANOTHER DIMENSION OF THE ALCÂNTARA VALLEY - CULTIVATE IN THE CITY, INHABIT THE STONE
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Helder Simões - Finalista I Nominee

Miguel Baptista-Bastos - Orientador I Tutor
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Relação do interior do quarteirão com a infraestrutura. Relationship between the interior of the block and the infrastructure.

Esquema construtivo das habitações e a sua articulação com a conduta.
Constructive detail of the housing and their relationship with the conduct.

A cidade foi vítima de uma expansão descontrolada e à medida que foi crescendo, a sua salubridade foi reduzindo, 
visto que a população empobrecida procurava fora da cidade, espaços onde assentar, resultando num crescimento 
espontâneos. 

Esta proposta foca-se na articulação dos dois tecidos da cidade, procurando uma consolidar a zona formal e informal. 
É proposta a criação de uma infraestrutura linear, de escala urbana, que possua a capacidade de articular a cidade 
através de percursos, implementação de programa social com inclusão de locais de afluência e novas centralidades, e 
que ao mesmo tempo desempenhe a sua função principal enquanto infraestrutura de apoio à cidade e que seja capaz 
de facilitar o acesso das habitações (e da população) aos bens essenciais tais como a água, luz, gás e saneamento.

A infraestrutura é inserida e desenvolve-se ao longo da cidade e funciona como uma espinha dorsal de todo o plano 
que visa resolver os problemas desde o desenho urbano até à preca-riedade das habitações. Assim sendo, esta 
intervenção tem por base providenciar condições para uma maior qualidade de vida nestes locais. Uma intervenção 
contextualizada com os modos de vida locais é essencial para que se proporcione a aceitação da infraestrutura. Sendo 
esta um elemento urbano capaz de gerar afluência pública, é utilizado o seu espaço vazio para a inserção de programa 
público complementar. Este elemento cose a cidade e oferece uma imagem coesa e conduz o caminho da futura 
expansão dado que também a infraestrutura é expansível.

Não é projectada uma imagem final, mas sim uma ideia livre para apropriação. Tenta-se deste modo mimicar a 
liberdade da utilização do espaço vazio, mas agora suportada pela Infraes-trutura. Visto que a Arquitectura presente 
na intervenção é uma Arquitectura em constante movimento, ela procura olhar para o passado, projetar no presente, 
antecipando o futuro.

A INFRAESTRUTURA ENQUANTO ELEMENTO COMPOSITIVO DO TERRITÓRIO  
UMA NOVA VIVÊNCIA PARA A ILHA DO PRÍNCIPE

13.3
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The city was victim of an uncontrolled expansion and as it grew, its healthiness decreased, as the impoverished 
population sought outside the city for spaces to settle, resulting in spontaneous growth.

This proposal focuses on the articulation of the two fabrics of the city, seeking to consolidate the formal and informal 
area. It is proposed to create a linear infrastructure, of urban scale, which has the ability to articulate the city through 
paths, implementation of a social program with the inclusion of places of affluence and new centralities, and that at the 
same time performs its main function as infrastructure that supports the city and that is able to facilitate the access of 
housing (and the population) to essential goods such as water, electricity, gas and sanitation.

The infrastructure is inserted and develops throughout the city and functions as a backbone of the entire plan that aims 
to solve problems from urban design to the precaution of housing. Therefore, this intervention is based on providing 
conditions for a better quality of life in these places. A contextualized intervention with the local ways of life is essential 
for the acceptance of the infrastructure. As this is an urban element capable of generating public affluence, its empty 
space is used for the insertion of a complementary public program. This element sews the city and offers a cohesive 
image and leads the way for future expansion since the infrastructure is also expandable.

A final image is not projected, but a idea for appropriation. In this way, we try to mimic the freedom to use empty space, 
but now supported by Infrastructure. Since the Architecture present in the intervention is an Architecture in constant 
movement, it seeks to look to the past, to project in the present, anticipating the future.

A rua formada pela infraestrutura; o seu programa publico; e a articulação com as habitações.
The street that is formed by the infrastructure; the public program and the articulation with the housing.

INFRASTRUCTURE AS COMPOSITION OF THE TERRITORY
A NEW WAY OF LIVING FOR THE ILHA DO PRÍNCIPE
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Montagem da recuperação da ruína existente na roça Uba Budo. Illustration of the existing ruin in roça Uba Budo.

Axonometria da roça na atualidade e desenhos sobre Uba Budo. Axonometry and drawings of the roça Uba Budo.

Uba Budo. A palavra é desconhecida e é preciso percorrer 4602 km para que esta se torne familiar. É no interior da 
ilha de São Tomé, percorrendo densas florestas tropicais, às portas de uma reserva natural protegida, que encontramos 
uma comunidade com história, preservam a memória de um passado distante e parado no seu tempo. 

Falar deste vasto e endémico território que é São Tomé e Príncipe, é falar de roças. Este é um termo que serve para 
designar diferentes assentamentos agrícolas que se foram estabelecendo ao longo de todo o território, durante o séc. 
XIX. Foram estas estruturas as que mais contribuíram para o desenvolvimento económico das ilhas, e a roça Uba Budo 
é um desses lugares, guardado pela memória de prosperidade e refém de um presente indolente. Sabe-se que 75% 
da população de São Tomé vive em contexto de roça. A matriz urbana improvisada denuncia os problemas sociais e 
económicos e as acessibilidades às roças são escassas. A natureza encarrega-se de consumir as estradas que as ligam 
às cidades, ficando cada vez mais isoladas. 

Tendo consciência da importância destas estruturas no património histórico de São Tomé e Príncipe, definiu-se o (re)
desenho urbano em duas premissas: preservar o edificado formal colonial que permita uma leitura morfológica do 
conjunto e sua dinamização através de nova arquitetura. A transição para a nova proposta urbana é gradual e encontra-
se dividida em três fases segundo escalas de necessidade: a habitação, Habitar, o mercado, Reunir e a fábrica na 
ruína, Produzir.

Na primeira fase, a habitação relaciona o espaço interior da casa com a comunidade e a natureza, podendo crescer 
num processo evolutivo que acompanha o crescimento das famílias, e encontra-se dividia entre um módulo fixo 
infraestrutural - horto, cozinha e espaço social – e até 4 módulos flexíveis - espaços íntimos ou variantes. A segunda 
fase propõem a união de duas malhas urbanas diferentes. O que em tempos era a materialização do nome da roça, 
o «muro de Uba Budo», nesta proposta resulta num mercado para Uba Budo, o elemento de reunião da comunidade, 
gerador de trocas e encontros entre pessoas. A terceira fase da proposta nasce com uma vontade de estimular, produzir 
e difundir um saber que há muito se encontra enraizado naqueles que habitam Uba Budo. O passado agrícola da roça 
tinha por base a produção de cacau. Hoje, nas plantações que ainda restam, escondidas no meio da floresta que 
envolve Uba Budo, várias pessoas da comunidade dependem destas plantações para venderem este fruto em grandes 
mercados das cidades. Como tal, aliado a esta prática, optou-se por desenvolver um conjunto edificado integrado na 
ruína, garantindo o desenvolvimento de um conjunto intrinsecamente relacionado com o passado e o presente do Uba 
Budo, que fosse quase instintivo a participação da comunidade neste novo espaço.

HABITAR UBA BUDO 
REQUALIFICAÇÃO DE UMA ROÇA NO INTERIOR DA FLORESTA DE SÃO TOMÉ:  
HABITAR, PRODUZIR E REUNIR

13.4 Rita Lobo de Almeida - Finalista I Nominee

Joana Bastos Malheiro - Orientador I Tutor

Hugo L. Farias - Co-orientador I Tutor
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Corte da proposta de habitação. Montagem e cortes do mercado. Axonometria e montagem da ruína.
Housing section. Illustration and section of the community market. Axonometry and illustration about the ruin.

Uba Budo*. The word is unusual, and to discover its meaning is necessary to travel 4600 km, along the Atlantic Ocean. 
It is in the interior of the island of Sao Tome, among dense tropical forests and at the gates of a protected nature reserve, 
that we find a community with a history revealed by the built fragments, which retain the memory of a distant past and 
still in its time. To speak of this endemic territory of Sao Tome and Principe is necessary to be familiar with roças. This 
term refers to agricultural settlements that were established through this territory in the 19th century and worked as an 
effective model of land use occupation and plan¬ning. These structures supported the economic development of the 
islands and conceived most of the urban morphological principles that we can still find when we visit this place. The Uba 
Budo roça is one of these places, retaining the memory of prosperity and hostage of a slothful present.

It is a fact that 75% of the population of Sao Tome and Principe live in a roça context and, although related with a past 
of prosperity, today, these structures are the home to forgotten and increasingly isolated communities, immersed by 
the forest.

Being aware of the importance of these structures in the historical heritage of Sao Tome and Principe, the present work 
defines the urban plan strategy in two issues: preserving the original colonial buildings, which allows a morphological 
interpretation of the whole, and an attractive design capable of promoting the interior regions of the island. The transition 
to a new urban proposal is progressive and is divided into three stages according to scales of need: housing, Dwell, the 
market, Gather, and the factory in ruin, Produce. In the first stage, housing relates the interior space of the house with 
the community and nature, which can grow in an evolutionary and adaptive process.  In the second stage of the project, 
the union of two different urban meshes is proposed in the old Uba Budo wall: the centre of urban statement and the 
element of community meeting. And finally, the third stage carries a desire to stimulate, produce and spread knowledge 
that has long rooted in those who inhabit Uba Budo. A building integrated into ruin is proposed, related to the past and 
present of the agricultural history of Uba Budo, the cocoa.

 

*masculine noun; expression from São Tomé e Príncipe, means stone wall..

Alçado e corte da nova proposta de mercado, o antigo «muro» da roça Uba Budo. 
Facade and section of the new community market, the old «wall» of Uba Budo.

DWELL UBA BUDO
REQUALIFICATION OF A ROÇA INSIDE THE FOREST OF SÃO TOMÉ: DWELL,  
PRODUCE AND GATHER
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Enquadramento e Território. Context and Territory.

Mapeamento da destruição da cidade de Alepo para apuramento da área de projeto.
Damage mapping of Aleppo to establishing the area of the project.

Alepo, capital económica da Síria, é hoje uma cidade destruída pela guerra. Os vazios urbanos criados pelos 
bombardeamentos do conflito armado agravaram a descontinuidade de um território marcado, desde meados do 
século XIX, por modelos urbanos e arquitetónicos ocidentais que não procuraram compatibilizar-se com a cidade 
existente, criando ruturas espaciais que permanecem ainda hoje.

A curiosidade inata e a vontade ávida de aprender, aliadas à crença de que a profissão de arquiteto acarreta uma 
responsabilidade social e que a arquitetura é um direito humano, determinaram esta problemática o tema do projeto. 
Às motivações do foro pessoal somou-se o interesse disciplinar e a pertinência académica. 

Embora não se saiba quando se extinguirá totalmente o conflito na Síria o exercício de pensar o seu futuro deverá 
ser iniciado antecipadamente. Só desta forma as investigações, reflexões e ensaios decorridos a priori, segundo 
diferentes visões, poderão tornar-se uma plataforma de debate entre académicos e profissionais e, assim, beneficiar 
o processo de reconstrução que um dia irá certamente acontecer e que deverá ser fruto de decisões prudentes. 
Caso se prescinda desta etapa, a reconstrução pós-guerra poderá, ela mesma, representar um perigo: o de, ao (re)
construir imponderadamente, estar a destruir ainda mais um lugar, uma cultura e uma identidade, já bastante fustigados 
e fragilizados.

Este trabalho procurou constituir-se uma narrativa reflexiva – fundamentada na leitura da cidade na sua situação atual e 
na análise crítica do passado do local – que culminou numa proposta de projeto que abrange desde a escala da cidade 
à escala do pormenor e dos materiais.

Em (Re)construir os Tecidos de Alepo repensa-se o confronto entre o núcleo urbano milenar e o assentamento de 
génese ocidental que se expandiu ao seu redor, conferindo particular relevância ao Lugar de Bab Antakia – local para 
onde se projetou, com base nas necessidades identificadas na cidade, um Equipamento para o Ensino das Artes 
e Ofícios Têxteis, que procura atuar como intermediador da dualidade urbana e contribuir para a manutenção da 
identidade e tradições locais.

(RE)CONSTRUIR OS TECIDOS DE ALEPO 
EQUIPAMENTO PARA O ENSINO DAS ARTES E OFÍCIOS TÊXTEIS NO LUGAR DE BAB ANTAKIA

13.5 Marta Catarino - Finalista I Nominee

José Afonso - Orientador I Tutor

Jorge Nunes - Co-orientador I Tutor
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Argumentação visual da proposta arquitetónica. 
Visual argumentation of the architectural proposal.

Aleppo, Syria’s economic capital, is now a war-torn city. The urban voids created by the bombardments of the armed 
conflict have aggravated the discontinuity of a territory marked, since the mid-19th century, by western urban and 
architectural models that did not seek to be compatible with the existing city, creating spatial dissonances that still 
remain today.

My innate curiosity and my eager desire to learn, combined with the belief that architecture is a human right and that 
the profession of architect entails a social responsibility, set the tone for this project’s theme. In addition to personal 
motivations were also considered the disciplinary interest and the academic relevance.

Although it is not known when the conflict in Syria will be completely extinguished, thinking about its future should be 
started in advance. Only this way, the investigations, reflections, and essays carried out in advance, according to different 
views, can become a platform for debate between academics and professionals and, thus, benefit the reconstruction 
process that one day will certainly happen and that should be the result of prudent decisions. If this stage is skipped, the 
post-war (re)construction may, itself, represent a danger: that of, when rebuilding unadvisedly, people can be destroying, 
even more, a place, a culture, and an identity, already very harassed and weakened.

This work sought to constitute a reflective narrative - based on the reading of the city in its current situation and on the 
critical analysis of its’ past - which culminated in a project proposal that ranges from the scale of the city to the scale 
of detail and materials.

In (Re)building the Fabrics of Aleppo, the confrontation between the millenary urban nucleus and the settlement of 
western genesis that expanded around it is rethought, giving particular relevance to Bab Antakia’s Place - the place 
where it was projected, based on the needs identified in the city, an Equipment for the Teaching of Textile Arts and Crafts, 
that seeks to act as an intermediary in the urban duality and contribute to the maintenance of local identity and traditions.

Visão e proposta para a cidade de Alepo, com enfoque na cintura que abraça a Cidade Antiga – área protegida pela UNESCO.
Vision and proposal for the city of Aleppo, focusing on the urban belt that embraces the Old City - a UNESCO protected area.

(RE)BUILDING THE FABRICS OF ALEPPO
EQUIPMENT FOR THE TEACHING OF TEXTILE ARTS AND CRAFTS AT BAB ANTAKIA’S PLACE
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Vista do C.O e Ortofotomapa com proposta urbana entre vila de Mourão/castelo/lago de Alqueva.
View of C.O and Orthophotomap with urban proposal between village of Mour‹o / castle / lake of Alqueva.

Corte longitudinal e planta rés do chão da proposta C.O. Longitudinal section and ground floor plan of the C.O proposal.

A intenção é aproximar a estrela de pedra parcialmente cercada por um lago, ao reflexo das estrelas na água que nos 
transportam para outra realidade, restabelecendo a conexão entre a vila - castelo - lago, com o Castelo Observatório.

Consciente dos problemas de degradação do património arquitetónico militar, esta intervenção na fortificação da Vila de 
Mourão, -assente em palimpsesto - , pretende  estabelecer uma nova utilização do património arquitetónico e um novo 
uso ao castelo e por conseguinte uma nova organização espacial, justificando a sua inevitável reabilitação, através da 
criação de um Observatório Astronómico, interligando entre si, o património arquitetónico e a ciência com a tradição, 
tornando-o novamente coabitado, e incentivando o turismo na rota dos castelos e dos observatórios astronómicos, e 
assim perdurar no tempo.

Hoje com o lago de Alqueva foram definidas novas margens e é essencial definir os novos eixos de ligação. O Castelo-
Observatório é o elemento de transição entre a vila e o lago, o redesenho do pavimento de pedra da vila e a reabilitação 
das travessas-medievais de pedra vão permitir o acesso até ao lago, atracando pequenos portos flutuantes, convidando 
a continuar o percurso.

A fortificação de Mourão, localizada no topo do outeiro ergue-se como marco da paisagem envolvente confrontada em 
altura apenas pela fortificação de Monsaraz na margem oposta ao lago de Alqueva, onde outrora terá sido um abrigo 
vigilante, hoje é procurado por ser um ponto de cota dominante e onde é possível a partir do castelo contemplar o 
território e as estrelas, no primeiro destino star light do mundo.

As formas circulares do CO enfatizam as abóbadas in loco e nos remete para a cúpula celeste, permitindo moldar os 
espaços/função. É através de uma estrutura leve suportada por apoios integrantes do programa, que sem tocar nas 
ruínas, cria um contraste de claro/escuro e uma ambiguidade entre a robustez da muralha e a leveza transmitida pela 
estrutura/invólucro, complementando e valorizando a Alcáçova, sem interferir no legado histórico presente.

Um objecto-símbolo molda os espaços de contemplação da ruína, uma cúpula e um óculo definem o espaço de 
evocação e uma cúpula invertida que nos envolve numa experiência a sós com o céu estrelado, encontrando aí o 
espaço de observação celeste. 

No fundo só há espaço. No fundo existe algo.

O CASTELO OBSERVATÓRIO
REABILITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO CASTELO DA VILA DE MOURÃO COMO  
UM CENTRO DE OBSERVAÇÃO DO TERRITÓRIO

13.6 Luís Filipe Vitorno Caleiro - Finalista I Nominee

Pedro Pacheco - Orientador I Tutor

Inês Cordovil - Co-orientador I Tutor
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The intention is to approach the stone star partially surrounded by a lake, reflecting the stars in the water that transport 
us to another reality, reestablishing the connection between the village - castle - lake, with the Observatory Castle.

Aware of the problems of degradation of the military architectural heritage, this intervention in the fortification of Vila de 
Mourão, based on palimpsest, aims to establish a new use of the architectural heritage and a new use of the castle 
and therefore a new spatial organization, justifying its inevitable rehabilitation, through the creation of an Astronomical 
Observatory, linking architectural heritage and science with tradition, making it cohabited again, and encouraging tourism 
along the route of castles and astronomical observatories, and thus lasting over time.

Today, with the lake of Alqueva, new margins have been defined and it is essential to define the new connection axes. 
The Castle-Observatory is the transition element between the village and the lake, the redesign of the village’s stone 
pavement and the rehabilitation of the medieval stone sleepers will allow access to the lake, mooring small floating ports, 
inviting you to continue the route.

Fotografias da maquete 1:200/ Espaço de Evocação / Espaço de Observação. 
Photographs of model 1: 200 / Evocation Space / Observation Space.

C.O. 
THE OBSERVATORY CASTLE, REHABILITATION AND ENHANCEMENT OF THE CASTLE OF VILA 
DE MOURÃO

The fortification of Mourão, located at the top of the hill stands as a landmark of the surrounding landscape, which was only 
heightened by the Monsaraz fortification on the opposite bank of the lake of Alqueva, where it was once a vigilant shelter, today 
it is sought to be a dominant level and where it is possible from the castle to contemplate the territory and the stars, in the first 
star light destination in the world.

The circular shapes of the CO emphasize the vaults in loco and refer us to the celestial dome, allowing us to shape the spaces / 
function. It is through a light structure supported by supports that are part of the program, that without touching the ruins, creates 
a light / dark contrast and an ambiguity between the strength of the wall and the lightness transmitted by the structure / enclosure, 
complementing and enhancing the Alcáçova, without interfere with the present historical legacy. 

An object-symbol shapes the spaces for contemplating the ruin, a dome and an oculus define the space for evocation and an 
inverted dome that envelops us in an experience alone with the starry sky, finding there the space for celestial observation.

Deep down there is only space. Deep down there is something
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José Miguel Esteves Martins - Finalista I Nominee

Miguel Gama - Orientador I Tutor

Nuno Mateus - Co-orientador I Tutor

Urbanismo Verde: masterplan do parque urbano do vale de Alcântara.
Green urbanism: urban park masterplan of Alcântara valley.

Urbanismo Verde: zona de intervenção no parque urbano do vale de Alcântara.
Green urbanism: intervention area in the urban park of Alcântara valley.

O projeto insere-se no contexto do paradigma da arquitetura contemporânea, em que face às alterações climáticas a 
sustentabilidade é o principal motor de projeto.

Partindo do caso do Vale de Alcântara, o projeto urbano e arquitetónico fundem-se numa simbiose com o território, 
procurando tirar partido da sua génese natural.

O plano urbano passa pelo desmantelamento das infraestruturas existentes, nomeadamente auto-estradas, linhas de 
comboio e o caneiro de Alcântara e dar lugar a infraestruturas verdes através de um parque urbano que conecta o vale 
com vias subterrâneas, um rio de águas tratadas e com a reestruturação da malha urbana.

Desta forma é criado um novo corredor verde na cidade que pretende dialogar com o sistema natural da cidade, 
fazendo parte de uma visão holística que começa na arquitetura sustentável, passa pelo urbanismo verde e culmina 
num impacto à escala global.

O presente documento propõe como as dimensões do desenvolvimento sustentável, ambiente, economia e sociedade 
podem guiar as escolhas de projeto com o intuito de criar uma cidade mais sustentável.

O conceito da casa proposta é a Célula Verde, um módulo que pode ser agregado e adaptado a vários contextos 
urbanos, pretendendo aumentar a arquitetura sustentável na cidade. Nomeadamente ao produzir a sua própria 
energia, ao ser um edifício de balanço energético nulo e ao fazer aproveitamento de águas pluviais através do seu 
armazenamento.

A proposta pretende investigar como o uso de materiais reciclados e ecoeficientes potenciam uma arquitetura mais 
consciente. Os materiais usados têm em conta o seu ciclo de vida, em particular a madeira que é um material renovável 
e o betão reciclado, proveniente das infra-estruturas demolidas.

O projeto final de mestrado propõe argumentar a tese de que o urbanismo verde e a arquitetura sustentável podem 
melhorar a qualidade de vida nas cidades.

ARQUITETURA E TERRITÓRIO EM SIMBIOSE 
URBANISMO VERDE E ARQUITETURA SUSTENTÁVEL COMO REVITALIZAÇÃO DO VALE DE ALCÂNTARA

13.7
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Célula Verde: Imagem da vivência no parque urbano.
Green Cell: Image of the urban park living.

From a new perspective of the contemporary architecture paradigm, the presented project elucidates how sustainability 
works against climate change and could be the main approach in an architecture project.

Taking the case of Alcântara valley, in Lisbon, the project searches for the symbiosis between architecture, urbanism 
and the territory in which it is inserted.

The masterplan is composed by the dismantling of the existing infrastructures, namely highways, train lines and the 
water channel of Alcântara and give place to green infrastructures through an urban park, connecting the valley with 
subterranean roads, a treated water river and the restructuring of the urban fabric.

The urban plan is composed of an urban park that works as a green corridor, making part of the natural system of the 
city. This change in the territory makes part of an holistic way to mitigate climate change.

The present document shows how the dimensions of sustainability could guide an architecture project.

The concept of the house proposal is the Green Cell, a module that can be aggregated and be adapted to various urban 
contexts, increasing the green architecture in the city. Namely by producing his own energy, be a Net zero building and 
by making rainwater use.

The proposal pretends to investigate how the use of recycled and eco-efficient materials can create a more sober 
architecture. The materials used take in mind life-cycle-analysis, specifically wood because it is a renewable material and 
recycled concrete, that comes from the demolished infrastructures. 

This thesis pretends to argue how green architecture and urbanism help to increase the quality of life in the cities.

Célula Verde: corte perspectivado da unidade habitacional.
Green Cell: perspective section of the housing unit.

ARCHITECTURE AND TERRITORY IN SYMBIOSIS
GREEN URBANISM AND SUSTAINABLE ARCHITECTURE AS A REVITALIZATION  
OF THE ALCÂNTARA 
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Confronto de dois problemas mundiais. Esquerda: ‘Over Flow’, T. Kawamata; Direita: Mumbai, J. Miller.
Confrontation between two world problems. Left: ‘Over Flow’, T. Kawamata; Right: Mumbai, J. Miller.

P R O B L E M A S

E X C E S S O   D E   M A T E R I A I S   
D E S C A R T A D O S

F A L T A   D E   C O N D I Ç Õ E S   
H A B I T A C I O N A I S

S O L U Ç Ã O

Diagrama representativo dos problemas estudados. Schematic diagrams.

O desenvolvimento das tecnologias de produção em massa trouxe consigo um novo estilo de vida que veio revolucionar 
o mundo no século XX. O estilo de vida descartável tomou controlo do nosso dia-a-dia sem que lhe fossem associadas 
quaisquer consequências. Hoje em dia, vivemos uma fase de remediação perante os últimos 70 anos e são cada vez 
mais as iniciativas de intervenção que pretendem mitigar o problema do excesso de resíduos. 

Por outro lado, o desenvolvimento das áreas informais no contexto urbano é um problema cada vez mais grave, sobre 
o qual se deve actuar por forma a reverter a situação. Por todo o mundo existem cidades onde as discrepâncias sociais 
e económicas são vincadas no tecido urbano e, onde a pobreza extrema se encontra em confronto directo com a 
opulência exibida pelos mais ricos. A falta de condições habitacionais por parte dos mais pobres deve-se, muitas 
vezes, à falta de poder económico, acabando assim por se sujeitarem a residir em abrigos degradados que podem ser 
prejudiciais para a saúde. 

Deste modo, esta dissertação pretende analisar e conjugar dois problemas mundiais de modo a encontrar uma ‘janela 
de oportunidade’ para a sua mitigação. A acumulação de resíduos inorgânicos descartáveis é, assim, vista como 
uma oportunidade que pretende transformar os mesmos em materiais de construção (materiais descartados). Para 
isso, é feita uma análise através de diversos processos experimentais, sobre as suas potencialidades e de que modo 
podem ser aplicados a sistemas construtivos. Com o objectivo de criar habitações de baixo custo, com elevados níveis 
de conforto, e que possam ser aplicados aos locais em análise, são ainda propostos 3 modelos habitacionais que 
procuram ser uma resposta aos dois problemas mundiais objectos de investigação. 

HABITAÇÃO ‘FORA DA CAIXA’ 
A UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS RESIDUAIS DESCARTADOS NA CONSTRUÇÃO

13.8 Rita Pino Ferreira - Finalista I Nominee

José Luís Mourato Crespo - Orientador I Tutor

Pedro Jorge Dias Pimenta Rodrigues - Co-orientador I Tutor
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Ilustrações dos modelos três desenvolvidos.
Illustrations of the three models developed.

The evolution of new mass production technologies brought with it a new lifestyle that revolutionized the 20th century. 
The disposable lifestyle took control of our daily life without having any consequences associated to it. For the last 70 
years we have been living in the midst of a remediation phase due to the increasing intervention initiatives to mitigate 
the problems of too much waste. 

Furthermore, the evolution of the informal urban areas is an increasingly serious problem, to which action to reverse the 
situation must be implemented. All over the world there are cities where social and economic differences are embedded 
in the urban fabric and where extreme poverty is openly confronted with the opulence displayed by the wealthy. 
Frequently, the lack of decent housing conditions for the less privileged in society is the outcome of the lack of economic 
resources which results in them having to live in degraded shelters that can be harmful to their health and well-being. 

Therefore, the objective of this article is to establish a connection between two global problems in order to find a solution 
and reduce them. The inorganic waste accumulation is, consequently, seen as an opportunity for society to transform 
it into construction materials (disposable materials). For this, a brief analysis is made through several experimental 
processes, about its potentialities and ways in which it can be applied to building systems. With the aim of creating 
affordable housing, with high levels of comfort, and which can be applied to the locations analysed, 3 housing models 
are proposed in order to respond to the two global problems outlined in this article. 

Processo de enchimento de uma garrafa de plástico para uso na construção.
Filling process of a plastic bottle for its use in construction.

‘OUT OF THE BOX’ HOUSING
THE USE OF DISPOSABLE MATERIALS IN CONSTRUCTION 
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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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Planta de localização; planta geral do crematório; columbário – a terra e o céu, a matéria e o negativo.
Site plan; crematorium plan; columbarium - earth and sky, matter and negative space.

Maqueta à escala 1:50 – porção da cota baixa da proposta. 1:50 scale model – lower portion of the proposal.

O Cemitério de Almada detém uma localização privilegiada enquanto um dos mais enigmáticos miradouros sobre 
a cidade de Lisboa. Apesar do seu carácter absorto na cidade, possui qualidades geográficas e morfológicas que 
perpetuam a sua ligação com o rio e com a metrópole. Aliado à atmosfera de quietude, melancolia e reminiscência 
do Cais do Ginjal e, focalizando o estudo na área altamente devoluta de Olho de Boi, propõe-se uma intervenção 
que tem génese no estabelecimento fúnebre, estendendo o seu alcance para Norte, defrontado a escarpa e a arriba, 
beneficiando e complementando o caráter de procissão inerente ao desenho do cemitério. Chega-se, assim, ao 
encontro da margem, uma relação com o rio onde é palpável o peso da herança e memória deste território portuário. 

A proposta tem a intenção de gerar uma autêntica coligação entre Almada e o Ginjal ou, por outras palavras, da cota 
alta à cota baixa, por recurso a um programa com a capacidade de suportar tal argumento arquitetónico e urbano, o 
da necrópole. Assim, propõe-se um complemento programático às necessidades atuais do cemitério, um crematório 
e um columbário. 

Pretende-se enfatizar as relações de interdependência e complementaridade entre ambos os programas, explorando 
em que medida estes se podem unir pela arquitetura. Assim, a Estrutura e a Luz tornam-se nos elementos de síntese 
e de congregação da ideia. Por um lado, a Estrutura, pela procura da multiplicidade na arquitetura, alberga toda e 
qualquer função do inerente ao programa, gerando os seus espaços e assegurando o seu funcionamento e, por outro, 
a Luz surge como o elemento de estímulo e descoberta do espaço pela escala, um espaço criado inteiramente pela 
procura da razão. 

Assim, tirando partido das circunstâncias atuais verdadeiramente fenomenológicas e metafísicas do Ginjal, o edifício 
pretende tornar-se um trajeto solene ou um simples local de homenagem, enquadrado pelo que sempre permanece, 
a memória e a matéria.

AD AETERNUM
UM ENSAIO DO PRIMITIVO NA PROCURA DA RAZÃO EM ARQUITECTURA

14.1
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Hall de cremação; capela funerária do cemitério; sala de espera com vista sobre Lisboa.
Cremation hall; cemetery chapel; waiting room overlooking Lisbon.

The Almada Cemetery detains its privileged location as one of the most enigmatic viewpoints over the city of Lisbon 
and, despite its lack of urban notoriety, its geographical and morphological qualities perpetuate its connection with the 
river and the metropolis. Combined with the atmosphere of stillness, melancholy, and reminiscence of Cais do Ginjal 
and, focusing on the highly vacant area of Olho de Boi, an intervention is proposed that has its genesis in the funeral 
establishment, extending its reach to the North, facing the escarpment and the cliff, benefiting and complementing the 
processional character inherent in the design of the cemetery. In this way, a relationship with the river is reached, where 
the weight of the heritage and memory of this riverside territory is palpable.

The proposal is intended to generate an authentic connection between Almada and Ginjal or, in other words, from high to 
low level, using a program with the capacity to support such an architectural and urban argument, that of the necropolis. 
Thus, a programmatic complement to the needs of the cemetery is proposed, a crematorium, and a columbarium.

It is intended to emphasize the interdependence and complementarity relations between both programs, exploring the 
extent to which they can be united by architecture. Thus, Structure and Light become the elements of synthesis and 
congregation of the idea. On the one hand, the Structure, in search of multiplicity in architecture, hosts all functions 
inherent to the program, generating its spaces and ensuring its functionality, and, on the other hand, Light appears as 
the element of stimulation and discovery of the space through scale, a space created entirely by the pursuit of reason.

Thus, taking advantage of the truly phenomenological and metaphysical spatial circumstances of Ginjal, the building 
aims to become a solemn path or a simple place of homage, framed by what always remains, memory and matter.

Corte construtivo 1-1’ – tradução do conceito em matéria construída. 
Detail 1-1’ - translation of the concept into constructed matter.

AD AETERNUM
A PRIMITIVE ESSAY ON THE PURSUIT OF REASON IN ARCHITECTURE
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[MENÇÃO HONROSA] 

Do geral para o particular — Vista Aérea do Plano e os desenhos do Edifício Administrativo.
Aerial Plan View, Plans, Elevation and sections of the Administrative Building.

Maquetes, Escala 1:100 — Edifício Administrativo, Discoteca, Escola — PVC.
Models, 1:100 Scale — Administrative Building, Nightclub, School — PVC

Ginjal, Território Não-Objectivo é um projecto que se desdobra em três linhas de acção para este território ribeirinho: 
uma, urbana, composta por um plano com três quilómetros lineares, procura a reactivação do lugar através de um 
sistema gerado por uma infraestrutura aquática — um dique ou barragem que garante protecção contra a subida do 
nível das águas — e que por sua vez conforma um hiato com a margem existente, a ser preenchido por; uma segunda 
linha de acção, produtiva, composta por campos de aquacultura; a terceira e última, cultural, estruturada por uma 
tríade programática de edifícios de administração, lazer e educação, isto é, escritórios, uma discoteca e uma escola 
secundária. Todo o plano é conectado por uma série de portos com ligações internas, ao longo da margem Sul da foz 
do rio Tejo, bem como externas, com a cidade de Lisboa.

Os três edifícios partilham uma linguagem, conseguida por uma série de linhas orientadoras, nomeadamente: uma 
grelha estrutural, partilhada também com o dique/barragem, um sistema de proporções, um léxico de elementos 
arquitectónicos — pilares, vigas, flutuadores, portas, janelas, etc. — e um racional de composição construtiva, assente 
sobre os princípios de Arquimedes (“Eureka!”) que relacionam, por cálculo, massa e volume de água deslocada, 
permitindo a sua flutuação.

Estas três componentes produzem um organismo vivo, independente e auto-suficiente, onde trabalho e prazer, colheita 
e usufruto, braços e peito, juntos, propõem uma visão fundada no respeito pela identidade histórica do lugar — de 
pescadores, armazéns, oficinas e pequenos estaleiros navais — e que reitera as fortes sensações que este hoje produz 
em quem o visita ou admira do outro lado.

Assim, compõe-se um quadro de intenções por um Ginjal fundado em sensações, construído não apenas para resolver 
problemáticas como as das futuras cheias ou do actual abandono mas sobretudo pelo desejo irresistível de dar forma 
ao seu potencial — Um Ginjal Não-Objectivo.

Foi realizado um estudo acerca da materialização destas (e outras) sensações em formas construídas. Para tal, três 
textos foram analisados: Arquitectura Emocional quando Comparada com a Intelectual: Um estudo sobre Subjectividade 
e Objectividade (1894), de L. H. Sullvian, O Mundo Não-Objectivo: Parte II — Suprematismo (1927), de K. Malevich e 
Arquitectura Não-Referencial (2017) de M. Breitschmid e V. Olgiati. O segundo foi traduzido para português.

GINJAL, TERRITÓRIO NÃO-OBJECTIVO 
COMUNIDADE E LINGUAGEM NUM PLANO AGRÍCOLA RIBEIRINHO

14.2
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Maquetes, Escala 1:100 — Edifício Administrativo, Discoteca, Escola — PVC.
Models, Scale 1:100 — Administrative Building, Nightclub, School — PVC.

Ginjal, Non-Objective Territory, encompasses three main courses of action for this riverbank territory: one, urban, a three 
kilometre masterplan which pursues a reactivation of the place through a system generated by an aquatic infrastructure 
— a dike or water dam, which grants protection from future sea level rises — which in its turn conforms a hiatus in 
relation with the found margin, to be filled with... a second operation, productive in nature, composed of aquaculture 
fields (or water agricultural fields); the third and last, cultural, is structured by a programatic triad of administrative, leisure 
and educational buildings, that is, offices, a night club and an agriculture focused high-school, floating over the river. 
The whole of the complex is connected through a series of new ports linked inwards as well as outwards with the city 
of Lisbon.

These three actions engender a living organism, independent and self-sufficient, where work and play, harvest and 
enjoyment, arms and chest, together, promise a vision founded on a respect for the historic identity of the place — of 
fishermen, warehouses, workshops and small shipyards — that reiterates the strong sensations it produces today in 
those who visit it or admire it from the other side of the river. 

Thus, we complete a set of intentions of a Ginjal founded on feeling, built not to solely to solve flooding or vacancy but 
first and foremost in obedience to the irresistible drive to give its own potential an external form — a Non-Objective 
Ginjal.

A study was made on the rendering of these (or any) feelings into (quasi-) built form. For that, it encompassed an 
analysis of three texts: Emotional Architecture as Compared with Intellectual: A study in Subjective and Objective (1894) 
by Louis. H. Sullivan, The Non Objective World: Part II — Suprematism (1927) by Kasimir Malevich and Non-Referential 
Architecture (2017), by Marcus Breitschmid and Valerio Olgiati. The second was translated into Portuguese.

Masterplan, E.O. 1:1000. A branco: o dique e os edifícios; a tramas cinza: os campos agrícolas.
Masterplan, O.S. 1:1000. In white, the dike and the buildings; grey hatch: the agricultural fields.

GINJAL, NON-OBJECTIVE TERRITORY
ENCOMPASSES THREE MAIN COURSES OF ACTION FOR THIS RIVERBANK TERRITORY
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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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Corte escala 1:250. Relação horta-cozinha nas habitações e nos espaços coletivos.
Section scale 1:250. Relation between vegetable garden and kitchen in private dwellings and collective spaces.

Áreas de produto argrícolas em Lisboa no começo do XX século e hoje.
Agricultural areas in Lisbon in the early XX century.

Nos últimos anos, a tendência para uma mega urbanização a que se assiste à escala global, tem vindo a demonstrar 
de forma clara que o sistema alimentar que suporta a cidade contemporânea não é sustentável. Os centros urbanos 
perderam a ancestral relação de interdependência entre cidade e espaço agrícola produtivo, assente em modelos de 
circuito fechado, e contam cada vez mais com territórios exteriores à cidade para o seu abastecimento em alimentos, 
levantando questões de ordem ambiental, mas também social e económica. 

Graças à sua particular condição geográfica e morfológica, a cidade de Lisboa tem conseguido manter um equilíbrio 
entre espaço construído e espaço cultivado ao longo da sua evolução, tendo conservado um marcado cunho agrícola 
até meados do século XIX.

Na freguesia de Marvila, localizada na zona oriental da cidade, os grandes vazios urbanos disseminados pelo território 
apresentam ainda hoje vestígios evidentes de um passado campestre. As profundas fracturas e barreiras existentes 
no território resultam da expansão urbana que, no último século, invadiu a antiga paisagem agrícola sem ter em 
consideração a natureza do solo e dos antigos terrenos produtivos. O passado rural de Marvila e os vestígios que 
dele existem hoje no território, convidam, assim, a reflectir sobre a possibilidade de propor tipologias de espaços 
ligados à produção de alimentos: espaços que representem ganhos nos planos ecológico, social e económico, e 
que surjam numa linha de continuidade com as tradições agrícolas locais. Os alimentos, em qualquer das fases do 
sistema alimentar - da produção ao tratamento dos resíduos - tornam-se assim no elemento estruturante que preside 
à definição do projecto de arquitectura. Os espaços propostos, da escala da casa à escala urbana, dão resposta às 
necessidades programáticas e funcionais do modelo da cadeia curta, que tem na sua base o estabelecimento de uma 
relação de proximidade entre produtor e consumidor, ou seja, entre a horta e a habitação. Deste modo, o projecto 
procura repôr um sentido de unidade e de coerência urbana num território profundamente espartilhado e fragmentado 
e, simultaneamente, restabelecer um sentido comunitário entre os habitantes e uma relação com a produção de 
alimentos mais sustentável, capaz de recuperar vínculos perdidos no interior das cidades e das comunidades.

PAESAGGI AGRICOLI RITROVATI 
VIVERE INSIEME LO SPAZIO URBANO A PARTIRE DAL CIBO – IL CASO DI LISBONA

15.1 Flora del Debbio - Finalista I Nominee

Marta Sequeira - Orientador I Tutor

Júlia Zurbach Varela - Co-orientador I Tutor
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Sistema de edifícios e terraços que ligam a Estrada de Marvila ao Convento do Beato. Escala 1:2500.
System of buildings and terraced gardens linking the Estrada de Marvila to the Beato Convent. Scale 1:2500.

In recent years, the trend towards mega urbanization on a global scale has made increasingly evident the unsustainability 
of the food system that supports contemporary cities.

Urban centers have lost the ancestral connection of interdependence between city and agricultural space based on a 
closed circle model, thus rely more and more on external territories for food supply, raising environmental, as well as 
social and economic issues.

The city of Lisbon, thanks to its particular geographical and topographical condition, has maintained throughout its 
evolution a balance between built space and cultivated space, preserving a strong agricultural character until the first 
half of the last century.

In particular, the district of Marvila, located in the eastern area of the city, still presents evident traces of its rural past, 
which emerge in the large urban voids scattered throughout the territory. The deep fractures and barriers existing in 
the area are the result of the last century’s urban expansion that has invaded the ancient agricultural landscape without 
considering the nature of the soil and the presence of old productive lands. Marvila’s rural past and its traces on the 
contemporary territory therefore lead to reflect on the possibility of proposing typologies of spaces linked to food 
production: places which could generate ecological, social and economic advantages for the inhabitants of the area, 
placing themselves in continuity with the local agricultural tradition.

Food, in all the different phases of the food system, from production to waste disposal, thus becomes the structuring 
element in the definition of the architectural project. The spaces proposed, from the house scale to the larger urban 
scale, respond to the programmatic and functional needs of the short food supply chain model, which presupposes 
a proximity between producer and consumer, therefore between vegetable garden and dwelling. In this way, the 
intervention aims to bring a deeply divided and fragmented area back to an urban unity and coherence, as well as to 
recover in the inhabitants a sense of community and a more sustainable relation with food, able to resew social bonds 
that in recent years are being lost within cities and communities.

Interior da estufa coletiva. Vista sobre os terraços agricultados que encontram a linha de comboio.
Interior of the collective greenhouse. View over the terraced vegetable gardens meeting the train line.

PAESAGGI AGRICOLI RITROVATI
VIVERE INSIEME LO SPAZIO URBANO A PARTIRE DAL CIBO – IL CASO DI LISBONA
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Marco Rizzi - Finalista I Nominee

Inês Varela Maia Lobo - Orientador I Tutor

Júlia Zurbach Varela - Co-orientador I Tutor

Planimetria de projeto. Ao longo do caminho de ferro articula-se o espaço público da nova cidade: um jardim produtivo.
Project plan. Along the railway, the public space of the new city is articulated: a productive garden.

Entre a privacidade e a comunidade. Viver junto. Between privacy and community. Living together.

Como vamos viver juntos?

Devemos voltar nosso olhar para diferentes temas como planeamento urbano, vida coletiva, agricultura, comércio e 
ciclo alimentar até que levantemos a hipótese do papel que a arquitetura pode ter quando a produção agrícola também 
ocorre dentro das cidades.

A estratégia diz respeito ao espaço público e em particular a um projeto de parque, horta e infraestruturas em Lisboa, 
nomeadamente ao longo da linha ferroviária entre Braço da Prata e Marvila.

A definição do enredo parte da pertinência da via férrea e dos vazios urbanos a ela associados. A intervenção propõe 
uma melhor ligação tanto no sentido superior / inferior, mas também ao longo da linha ferroviária.

A organização do parque depende dos diferentes tipos de solo estudados nas mapas antigas, mas as intervenções ao 
longo da linha ferroviária consistem em algumas mudanças da topografia, recobrindo e escavando ao longo da linha.

Na parte do terreno em que existem os maiores vazios urbanos, decorre a nova malha urbana associada às hortas. A 
posição das edificações permite dar clareza na compreensão dos vazios urbanos conferindo às edificações o papel 
de filtro.

As moradias inspiram-se no sistema da cartuxa tanto na escala macro como na organização dos módulos. A estrutura 
de malha metálica do edifício permite ser colonizada não só a partir do programa habitacional, mas também das 
instalações comuns a todos os níveis.

Os espaços de produção e comércio são fundamentais.

Neste parque agrícola a produção tem um aspeto arquitetónico e o mercado está ligado a uma infraestrutura maior: 
a estação ferroviária. Isso permite costurar o corte existente e criar um novo elo, principalmente com a sobreposição 
de diversas estruturas que estão trabalhando em diferentes dimensões. Se o espaço de produção aparece ao longo 
do parque, o espaço de comércio torna-se um ponto focal no território e novamente a estrutura metálica pode ser 
colonizada: este espaço pode abrigar um mercado, uma praça ou pode ser próximo a um centro comunitário.

Imagina-se identificar na cidade de Lisboa muitos Marvila: lugares de espera, vazios urbanos ligados ao sistema através 
de grandes infraestruturas, que permitem repensar o uso do solo da cidade do ponto de vista produtivo, favorecendo a 
infiltração da agricultura no tecido urbano, incentivando o intercâmbio, as relações humanas, o espaço público, também 
encontrando respostas para questões que incluem a questão ambiental e a forma como a cidade se alimenta.

COLTIVARE IL PARCO PUBBLICO
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ALIMENTARE LUNGO LA FERROVIA A LISBONA. IL CASO DI MARVILA.

15.2
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How will we live together?

We must turn our gaze to different themes such as urban planning, collective life, agriculture, trade and the food cycle 
until we hypothesize the role that architecture can have when agricultural production also occurred within cities.

This strategy talks about public space and in particular a project of a park, vegetable gardens and infrastructure in 
Lisbon, specifically along the railway line in between Braço da Prata and Marvila.

The definition of the plot comes from the pertinence of the railway line and the urban voids that are associated to that. 
The intervention proposes a better link both in the upper/lower direction, but also along the train line.

The organization of the park relay on the different type of soil studied on the ancient maps, the interventions along the 
train line consist in some changes of the topography, covering and digging along the line.

In the part of the plot in which there are the biggest urban voids, take place the new urban fabric associated to the 
vegetable gardens. The position of the buildings allows to give clarity on the comprehension of the urban voids giving 
to the buildings the role of a filter.

Lisboa futura. Repensar os vazios urbanos par uma cidade autossustentável, incentivando o intercâmbio, as relações humanas e o 
espaço público. 
Future Lisbon. Rethinking urban voids for a self-sustainable city, encouraging exchange, human relations and public space.

Corte transversal. O edifício como filtro de intimidade. Cross section. The building is a filter of intimacy.

The dwellings are inspired by the charterhouse system both in the macro scale but also in the module organization. The 
metal mesh structure of the building allows to be colonized not just from the dwelling program but also from common 
facilities in all the levels.

The spaces of production and trade are crucial: in this agricultural park production has an architectonic appearance 
and the market is linked to a bigger infrastructure, the train station. Doing so allow to sew the existing cut and create 
a new link, in the main time with the overlap of diverse structures that are working on different dimensions. If space 
of production appears along the park, the space for trade becomes a focal point in the territory and again the metal 
structure can be colonized: this space can host a market, a piazza or it can be close to a community centre.

It is imagined to identify within the city of Lisbon many Marvila: waiting places, urban voids connected to the system 
through large infrastructures, which allow to rethink the use of the city land from a productive point of view, favouring the 
infiltration of agriculture into the urban fabric, encouraging exchange, human relations, public space also finding answers 
to questions that include the environmental issue and the way in which the city is fed.

COLTIVARE IL PARCO PUBBLICO
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ALIMENTARE LUNGO LA FERROVIA A LISBONA. IL CASO DI 
MARVILA.
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Planiemetria do projeto | Habitar Marvila.
Project plan | Living Marvila.
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Cortes territoriais (topografia existente em vermelho e topografia proposta em preto) | Habitar Marvila.
Territorial sections (existing topography in red and proposed topography in black) | Living Marvila.

Na última década, Lisboa tornou-se um caso emblemático para o crescimento do turismo, para o aumento dos preços 
das rendas, para o incremento da especulação imobiliária e para o crescente processo de gentrificação. 

E assim as casas na cidade ficaram menos acessíveis e surge a necessidade de estudar novas soluções habitacionais. 
Esses são os principais motivos pelos quais iniciei minha reflexão sobre a vida na cidade hoje.

Marvila é uma zona de Lisboa muito interessante deste ponto de vista; tem um elevado número de vazios urbanos, está 
próxima do centro histórico, tem uma forte relação com o rio e é servida pela linha ferroviária. A proposta do projeto 
pretende criar um sistema de edifícios autônomos com um papel central na concepção do espaço urbano: eles são 
colocados no limiar dos diferentes espaços públicos: assim os edifícios assumem o papel de uma parede permeável 
entre tipos de espaços abertos. A atenção desloca-se para o desenho do território e o verde varia em: parque, tapete 
verde que representa a ligação entre as duas margens de Marvila cortada pela linha férrea; floresta, que representa a 
densidade e cria privacidade entre os prédios públicos e preserva a fertilidade do solo; hortas, associadas à produção, 
que recriam a natureza agrícola de Marvila. São propostas uma nova topografia e quatro praças, pontos de entrada e 
polaridades neste novo cenário de bairro. 

A par do projecto do espaço urbano, encontra-se o estudo da célula habitacional, resumida na ideia de «espaços 
cheios» e «espaços vazios»: assim nasce o projecto do edifício, constituído por três tipos de diferentes apartamentos 
que seguem sempre o mesmo esquema composicional, feito por quartos do mesmo tamanho, com um cômodo 
menor no meio. Os «espaços cheios» são sempre intercalados com os «espaços vazios», que na maioria dos casos 
são os corredores que permitem a permeabilidade do território envolvente. Assim, os princípios básicos que auxiliam 
a compreensão do edifício são a repetibilidade no tempo e no espaço, a flexibilidade, a associação de espaços e a 
hierarquia de ambientes.

Um sistema assim, de edifícios colectivos qualificados, espaços abertos de coesão territorial, novos elementos de 
polaridade, pode ser uma proposta alternativa para viver a cidade e os seus espaços, reintegrando também um 
equilíbrio social e cultural que, hoje em Lisboa, podemos correr o risco de perder.

ABITARE A LISBONA NEL 2020
LA CARENZA DI ALLOGGI E LA POSSIBILE SOLUZIONE MARVILA

15.3 Carola Brandini - Finalista I Nominee

Telmo Cruz - Orientador I Tutor
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In the last decade, Lisbon has become an emblematic case for the tourism’s expansion, for the increase of rental prices, 
for the uncontrolled building speculation and for the rising gentrification. 

And so the houses in the city have become less accessible and there is the need to study new housing solutions. This 
are the main reasons why I started my reflection on living in the city today.

Marvila is a very interesting area of Lisbon from this point of view; it has a high number of urban voids, is close to the 
historic center, has a strong relationship with the river and is served by the railway line. The project proposal intends to 
create a system of autonomous buildings with a central role in the design of the urban space: they are placed on the 
limit of the different public spaces: thus the buildings take the role of a permeable wall between types of open spaces. 
The attention shifts to the design of the territory and the green is varied into: park, a green carpet that represents 
the connection between the two sides of Marvila cutted by the railway; forest, which represents density and creates 
privacy between public buildings and preserves the fertility of the soil; terraced vegetable gardens, associated with the 
production, that recreate the agricultural nature of Marvila. A new topography and four squares are proposed, points of 

Render | Espaço Memória e Cinema Exterior + Corte Construtivo | Cinema Salão Lisboa.
Rendering | Memory Space and Exterior Cinema + Constructive Cross Section  | Cinema Salão Lisboa.
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Cortes transversais | A célula como filtro entre diferentes espaços abertos | Habitar o limiar.
Cross section | The cell as a filter between different open spaces | Living the limit.

entrance and polarities in this new neighborhood scenario. 

Alongside the project of the urban space, there is the study of the living cell, summarized in the idea of «full» and «empty 
spaces»: in this way the project of the building is born, consisting of three types of different apartments that always follow 
the same compositional scheme, made up of equal size rooms, with a smaller room in the middle. The «full spaces» are 
always interspersed with «empty spaces», that in the most of the cases are the corridors that allow the permeability of 
the surrounding territory. So the basic principles that help the understanding of the building are repeatability in time and 
space, flexibility, association of spaces and room hierarchy.

A system such as the one proposed, of qualified collective buildings, open spaces of territorial cohesion, new elements 
of polarity, can be an alternative proposal to experience the city and its spaces, also reintegrating a social and cultural 
balance that, in Lisbon today, we may risk to lose.

ABITARE A LISBONA NEL 2020
LA CARENZA DI ALLOGGI E LA POSSIBILE SOLUZIONE MARVILA
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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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Ana Raquel Batista Pereira - Vencedor I Winner

Patrícia Maria Pontes Serra Mendes Barbas - Orientador I Tutor

[VENCEDOR]

Proposto sistema gravítico e sequencial de tratamento da água da chuva - filtração e desinfeção.
Suggested gravitational and sequential rainwater treatment system - filtration and disinfection.

Pressão nos esgotos unitários existentes (esq.); sobreposição de inundações e marés altas (dir.).
Pressure in the unitary sewer system (left); flood and high tide overlaping areas (right).

No vale de Alcântara, terra fértil de vocação produtiva e veraneio, a água sempre foi o elemento de ligação das diversas 
tipologias de espaço existentes: produtiva, industrial, lúdica e conventual. Contudo, a impermeabilização do solo e 
artificialização do percurso da água complexificaram os sistemas hidráulico e hídrico, tornando-o incapaz de responder 
aos fenómenos de chuvas torrenciais cada vez mais frequentes.

A cidade de Lisboa e, concretamente, o Vale de Alcântara e áreas circundantes conjugam os episódios torrenciais com 
o efeito direto da maré, sobrecarregando uma infraestrutura de drenagem débil e insuficiente.

O Alto de Santo Amaro tem as elevadas pendentes impermeabilizados que muito sobrecarregam a Rua da Junqueira 
e, consequentemente, o vale de Alcântara. Em circunstâncias extremas dá-se um movimento inverso ao natural nas 
infraestruturas: a água entra no sistema e a pressão provoca descargas diretas dos caudais poluídos nos meios 
recetores.

O projeto propõe uma alteração dos sistemas de esgotos unitários para separativos possibilitando uma diminuição da 
carga nas infraestruturas a jusante. A separação dos esgotos permite o aproveitamento da água das chuvas para a 
criação de um percurso lúdico-produtivo ao longo do qual se retarda, armazena, filtra, desinfeta e irriga a água para 
as extensas áreas permeáveis do Alto de Santo Amaro e programas complementares. Inclui-se, assim, o ciclo da água 
no desenho da cidade.

Os banhos públicos, a rótula do percurso infraestrutural, aproveitam a permanência tipológica da Quinta do Monte do 
Carmo, tanto a tipologia edificada como a sua condição de ruína e as subunidades de paisagem. Esta charneira insere-
se no sistema infraestrutural proposto e parte dos seus tanques são por este abastecidos, após filtração e desinfeção, 
e também os jardins comestíveis regados. Explora-se esta tipologia na tentativa de semear, cuidar e colher a felicidade 
na cidade, estreitando a relação entre paisagem, infraestrutura, Homem, a sua mão e boca.

A cidade de Lisboa nasceu e cresceu da água e é nosso dever lembrarmo-nos dela, aproveitar a sua passagem e 
elogiar a sua presença. Esta proposta busca esse elogio através do aproveitamento da água das chuvas, enquanto 
promove um equilíbrio dos sistemas ecológicos e diminuição da sobrecarga nas infraestruturas existentes.

CAMPO COMO INFRAESTRUTURA
O PERCURSO E DRENAGEM DA ÁGUA NO DESENHO DO ESPAÇO PÚBLICO

19.1
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In the Alcântara Valley, a fertile land of productive and summer calling, water has always been the link between the 
different types of existing spaces: productive, industrial, recreational and monastic. However, the soil waterproofing and 
the artificialization of the water’s course have complexified the hydraulic and the natural water system, making it unable 
to respond to the increasingly frequent phenomena of torrential rains.

The city of Lisbon and, specifically, the Alcântara Valley and its surroundings combine torrential episodes with the direct 
tidal effect, overloading a weak and insufficient drainage infrastructure.

Alto de Santo Amaro has high waterproofed slopes that overload Rua da Junqueira and, consequently, the Alcântara 
valley. Under extreme circumstances there is an inverse, thus unnatural, movement in the infrastructures: the water 
enters the system and the pressure causes direct discharges of the polluted flows into the receiving environment.

The project proposes to change the unitary sewage systems to separative, enabling a reduction in the load on the 
downstream infrastructures. The sewage separation allows for the use of rainwater to create a recreational and 

Pátio de entrada (cima esq.); ruína inundada (cima dir.); sifão de entrada para banhos (baixo).
New system of deactivated concrete walls harmonizes with the aged and flooded ruins.

Banhos aproveitam permanência tipológica da quinta. Corpo de balneários desenham pátio aromático.
Baths take advantage of the typological permanence of the old farm. New public washing rooms design an aromatic patio.

productive path along which the water is slown down, stored, filtered, disinfected and serves irrigation for the broad 
permeable areas of Alto de Santo Amaro and complementary programs. Therefore, the water cycle is incorporated in 
the design of the city.

The public baths, the joint of the infrastructural path, take advantage of the typological permanence of Quinta do Monte 
do Carmo, both the built typology and its ruin condition and the landscape subunits. This hinge is part of the proposed 
infrastructure system and part of its tanks are supplied by it, after filtration and disinfection, as well as the edible gardens 
are watered by it. The vegetable garden is also explored in an attempt to sow, care and reap the happiness in the city, 
strengthening the relationship between landscape, infrastructure, men, his hand and mouth.

The city of Lisbon was born and grew from the water and it is our duty to remember it, enjoy its passage and praise 
its presence. This proposal seeks that praise through the use of rainwater, while promoting a balance in the ecological 
systems and reducing the overloading of the existing infrastructures.

THE COUNTRYSIDE AS INFRASTRUCTURE
THE WATER’S COURSE AND DRAINAGE IN THE DESIGN OF PUBLIC SPACE.
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Luis Miguel Rodrigues - Finalista I Nominee

Teresa Maria Ribeiro Belo Rodeia - Orientador I Tutor

Vista do interior no átrio central no piso 1 | Vista do interior no openspace no piso 1.
Interior view of the central atrium on the 1st floor. Interior view of the openspace on the 1st floor.

O projeto apresenta uma proposta de intervenção num quarteirão vazio em Alcântara, tendo por base o programa 
do concurso de 2007 para os edifícios Sede e Creche da Fundação da AMI. Apesar deste trabalho ser desenvolvido 
no âmbito estritamente académico, pretendia-se uma aproximação à prática da profissão através do controlo e 
desenvolvimento do projeto desde a escala da cidade - implantação e relação com a envolvente - até à do projeto 
de execução. 

Pretende-se responder ao programa no qual se baseou o enunciado, atendendo às necessidades do lugar, com todas 
as suas características históricas, morfológicas, arquitetónicas e ambientais. 

São propostos dois volumes, a Sede e a Creche, que se relacionam morfologicamente com os Edifícios das Instalações 
Navais de Alcântara, considerados como os mais substanciais no desenvolvimento urbano do lugar. É apresentada uma 
estratégia de implantação com uma resposta abstrata, pegando no vazio e transformando-o num cheio.

O princípio geral parte da intenção de construir um grande armazém como núcleo do projeto em que o programa 
se desenvolve à sua volta, este é um local de grande importância para a fundação. Sobre este armazém situa-se um 
grande átrio central que dispõe de três percursos verticais, penetrando os limites do átrio sobre diferentes espaços no 
piso térreo. Estes percursos com aspeto labiríntico culminam numa plataforma de chegada ao piso 1, como espaço 
de convívio ou de pequenos eventos. Em contraste, no edifício da creche é considerada uma rampa larga contínua 
e de pouca inclinação como possível espaço lúdico exterior, ligando os diferentes pisos em torno do seu perímetro. 

No desenvolvimento do projeto pretendeu-se criar uma relação dos materiais propostos: betão aparente, aço corten, 
vidro e painéis de fibras coloridas na massa tipo “valchromat”, com o caráter industrial em Alcântara. Esta intenção é 
conseguida através do uso de materiais no seu aspeto mais “cru”, sem acabamentos adicionais, procurando um edifício 
definido por uma única tonalidade geral.

PROJETO PARA EDIFÍCIO SEDE DA AMI EM ALCÂNTARA
UM NÚCLEO COMO ESPAÇO DE ENCONTRO E TRABALHO

19.2

Vista exterior na Rua do Arco a Alcântara virada para a Avenida 24 de Julho.
Exterior view on Rua do Arco a Alcântara facing Avenida 24 de Julho.
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Axonometrias explodida e parciais. Vistas aéreas viradas para o rio e vale em Alcântara.
Exploded and partial axonometric. Aerial views facing the river and valley in Alcântara.

The project presents an intervention proposal in an empty block in Alcântara, based on the 2007 competition program 
for the AMI Foundation Headquarters and Kindergarten buildings. Though this work has been developed with a strictly 
academic purpose, the intention was to get as close as possible to the professional practice, through the control and 
development of the project, from the scale of the city - implantation and relationship with the surroundings - up to the 
execution of the project.

The objective is to present a project to the AMI program and also to meet the needs of the place, given all its historical, 
morphological, architectural and environmental characteristics.

Two volumes are designed, the Headquarters and the Kindergarten, which are morphologically related to the buildings of 
the Naval Premises in Alcântara, considered as the most substantial in the urban development of the surrounding area. 
A deployment strategy is presented with an abstract approach, taking the void and filling it.

The general principle is conceived based on the intention to build the warehouse as the core of the Headquarters 
building where the rest of the project is developed around it, this is a space of importance in the work of AMI.  On this 
warehouse, there is a large central atrium with three vertical paths that penetrate the limits of this atrium over different 
spaces on the ground floor. These labyrinthine paths culminate in a landing platform on the first floor, as a space for 
social gatherings and events. In contrast, in the Kindergarten, a continuous wide ramp with little inclination is also 
considered as an outdoor playground, connecting the different floors around its perimeter.

Throughout the development of the project, there was always an attempt to connect the proposed material with an 
industrial character in Alcântara: exposed concrete, corten steel, glass and mass colored fiber panels as “valchromat”. 
This attempt was achieved through the use of these materials in their most “raw” form, without extra finishing, looking to 
have a building defined by a single general tone.

Corte Perspectivado. Perspective Section.

PROJECT FOR AMI HEADQUARTERS BUILDING IN ALCÂNTARA
A CORE AS A MEETING AND WORKING SPACE
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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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Proposta – axonometria das Intervenções Nucleares. Proposal – axonometric view of Nuclear Interventions.

Vista aérea da Quinta da Cardiga. Créditos: Saulo Dias, 2016. Aerial view of Quinta da Cardiga. Credits: Saulo Dias, 2016.

Localizada em pleno Ribatejo, a Quinta da Cardiga situa-se na margem norte do Rio Tejo, entre as povoações de Vila 
Nova da Barquinha, Entroncamento e Golegã. 

Se a sua implantação ocorreu por razões militares, da necessidade de defesa e povoamento durante a Reconquista, 
num segundo momento, finda a guerra neste território, ela tornou-se o centro do aproveitamento de terras férteis nas 
margens do rio, organizando o território e a paisagem ao longo de oito séculos. No entanto, a partir de 1970, a Cardiga 
sofreu um crescente processo de abandono e deterioração; muitos dos terrenos foram sendo alienados e o edificado, 
composto pela casa nobre e por vários edifícios com funções agrícolas e industriais, encontram-se na sua maioria em 
estado devoluto e em ruína. 

A Quinta, como ‘máquina’ em simbiose com os seus terrenos, já não existe. O seu legado, que mostrava uma forma de 
equilíbrio e reciprocidade entre o Habitar e o Trabalhar, entre a Contemplação e a Introspecção, entre a Transformação 
e a Preservação, entre Cultura e Natureza, desapareceu - o que nos leva à problemática principal desta investigação: 
como revitalizar esta ‘estrutura-máquina’ para o séc. XXI, estando implicada a sua obsolescência?

Recuperar a utilização do património construído da Cardiga dependerá de estratégias integradas de revitalização. Por 
estarem fora da nossa capacidade de planeamento, a proposta cinge-se às intervenções de estruturação e clarificação 
do conjunto, como estratégia de preparação da sua recuperação total.

Das transformações propostas estudaram-se as aproximações e os afastamentos, a chegada ao lugar a partir de 
diferentes pontos estratégicos, associando esta estrutura a espaços naturais protegidos ou a rotas de peregrinação e 
turísticas, permitindo estabelecer uma rede que possibilita a identificação, o reconhecimento e a compreensão do nosso 
território e paisagens, a fim de alertar também para a sua preservação.

Desta forma, propomos trabalhar nas orlas dos terrenos agrícolas e nas galerias ripícolas que os atravessam, como 
meio de estruturar a paisagem e integrar a proposta, bem como nos limites do conjunto edificado, dotando o núcleo da 
Quinta de espaços que possibilitam uma utilização mais ampla e que configuram um limite às intervenções construídas, 
considerando-se esta proposta a primeira fase de um projecto de revitalização para um lugar complexo.

A QUINTA DA CARDIGA
APROXIMAÇÃO À SUA ARQUITECTURA, PAISAGEM E TERRITÓRIO

21.1 Joana Saque - Menção Especial I Special Mention

João Favila Menezes - Orientador I Tutor

Jorge Croce Rivera - Co-orientador I Tutor

[MENÇÃO ESPECIAL]
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eixo terra

eixo rio

B

A

Proposta – planta de amarelos e encarnados e fotografia de maquete à escala 1:500.
Proposal – plan of demolitions (yellow) and new constructions (red), and photo of 1:500 scale model.

Located in the heart of Ribatejo, Quinta da Cardiga is located on the north bank of the Tagus River, between the villages 
of Vila Nova da Barquinha, Entroncamento and Golegã. If its implantation occurred for military reasons, the need for 
defence and settlement during the Reconquest, in a second moment, after the war ended in this territory, it became the 
centre of the use of fertile lands on the banks of the river, organizing the territory and the landscape over eight centuries. 
However, from the 1970’s, Cardiga suffered a growing process of abandonment and deterioration: most of the land 
plots sold, and the built set, composed of the noble house and several buildings with agricultural and industrial functions, 
are in vacant state and ruin.

The Farm, as a ‘machine’ in symbiosis with its land, no longer exists. Its legacy, which showed a form of balance and 
reciprocity between Dwelling and Working, Contemplation and Introspection, Transformation and Preservation, Culture 
and Nature, has disappeared - which leads us to the main problem of this investigation: how to revitalize this ‘machine 
structure’ for the 21st century, with its obsolescence implicated?

Recovering the use of Cardiga’s built heritage will depend on integrated revitalization strategies. As they are out of our 
planning capacity, the proposal will be limited to interventions on structuring and clarifying the whole, as a strategy to 
prepare for its total recovery.

From the proposed transformations, we studied the approaches and departures. From arriving from different strategic 
points, associating this structure to protected natural spaces or pilgrimage and tourist routes, allowing the establishment 
of a network that enables the identification, the recognition, and understanding of our territory and landscapes to alert 
also to its preservation.

In this way, we propose to work on the edges of agricultural land and in the riparian galleries that cross them. We present 
this strategy as a means of structuring the landscape and integrating the proposal as well as within the limits of the built 
set, providing the Farm’s core with spaces that allow for a wider use setting a limit to the built interventions, considering 
this proposal as the first phase of a revitalization project for a complex place.

Plano Geral – ortofotomapa da situação actual (vias, galerias ripícolas e quintas) e plano proposto.
General Plan – orthophotomap of the current situation (ways, riparian forest and farms) and proposed plan.

QUINTA DA CARDIGA
APPROACHES TO ITS ARCHITECTURE, LANDSCAPE AND TERRITORY

A

B

Alçados Principais – Eixo de Terra [A] e Eixo de Rio [B].
Main Elevations – Earth Axis [A] and River Axis [B].

Ancoradouro – fotomontagem e fotografias de maquete à escala 1:20.
Boat dock – photomontage and photos of 1:20 scale model.
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Marco Martins - Menção Honrosa I Honorable Mention

Daniel Nicolas Jiménez Ferrera - Orientador I Tutor

[MENÇÃO HONROSA]

Planta da cidade Loulé com representação da mina de Sal-gema sobre uma vista aérea. Section scale 1:250. Relation between 
vegetable garden and kitchen in private dwellings and collective spaces. Plan of the city of Loulé with a representation of the Rock Salt 
mine on an aerial view.

Corte representativo da camada de sal-gema sob a cidade de Loulé.
Representative section of the rock salt mine under the city of Loulé.

Em Portugal existe um número considerável de minas que se encontram em exploração e outras tantas que, esgotada 
a sua capacidade extrativa, se encontram abandonadas e, consigo, extensas áreas de território comprometido sem 
qualquer utilização.  

É urgente um olhar cuidado e consciente sobre estes territórios e sobre as possibilidades de integração dos mesmos 
nas áreas urbanizadas, concedendo-lhes novas utilizações.

A região do Algarve, palco de acontecimentos geológicos singulares ao longo das várias eras geológicas, contém um 
importante aglomerado de sal-gema que, devido à alteração dos movimentos tectónicos, nunca ascendeu à superfície. 
Esta matéria-prima pode ter diversas utilizações, como, por exemplo, em processos químicos e industriais, no desgelo 
das estradas, na confeção de alimentos e até para fins terapêuticos, entre outros. Este aglomerado de sal-gema 
encontra-se atualmente em exploração sob a cidade de Loulé, a única mina subterrânea existente em Portugal a 
explorar este minério. 

Pretendeu-se, através de uma resposta teórico-prática, perceber de que modo é que este espaço industrial de 
extração de minério, menosprezado no traçado de evolução da cidade, pode ser adaptado a outros tipos de programa, 
integrando a vivência da cidade e introduzindo uma dinâmica renovada sobre a mesma.  

À cota da superfície, a da cidade, definiram-se os limites da mina, criando simultaneamente um espaço verde e de lazer 
acessível a toda a população e visitantes. Atualmente, o poço principal da mina materializa-se à superfície numa torre de 
cerca de 8 metros que apenas serve questões técnicas de descida dos mineiros e circulação de ar do interior da mina. 
Com a intervenção proposta esta torre ganha destaque e passa — além de continuar a resolver, agora de forma mais 
eficaz, todas as questões técnicas de circulação de ar e do elevador de acesso — a assumir-se como um elemento de 
extrema importância, contendo o programa e no topo um miradouro para a cidade. Esta nova torre pretende criar uma 
analogia com o interior da mina tentando assemelhar-se à materialidade do sal-gema, recriando assim aquele que seria 
o processo natural do sal, o da emersão à superfície. Na cota inferior, o vazio e a materialidade das galerias escavadas 
constituem a própria essência de entendimento do espaço. 

MINAS DE SAL-GEMA DE LOULÉ 
UMA HIPÓTESE DE HABITAR O VAZIO

21.2
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Planta de implantação e corte pelo remate do quarteirão | Hall multissensorial de acesso à mina.
Site plan and section by the end of the block | Multi-sensory mine access hall.

In Portugal there’s a considerable number of mines which are currently under exploration and a number of others which, 
its extractive capacity having been depleted, are now abandoned and with it vast areas of compromised territory with no 
use whatsoever. There’s an urgency in a careful and conscionable outlook over these territories and over the possibilities 
of integrating them in the urbanised areas, granting them new uses.

The region of Algarve, a stage of singular geological events throughout the various geological eras, contains an important 
agglomerate of rock salt which, due to the changing in the tectonic movements, has never surfaced. This raw material 
has several uses, as in, for instance, chemical and industrial processes, road defrosting, food processing and even 
healing purposes, amongst others. This agglomerate of rock salt is currently under exploration under the city of Loulé, 
the only subterranean mine existing in Portugal which explores this mineral.

Through a theoretico-practical approach, we sought to understand in what way this industrial space of mineral extraction, 
which is undervalued in the evolving layout of the city, can be adapted to other types of program, by integrating the city’s 
daily life and introducing a renovated dynamic in itself.

At the surface level, the city one, we defined the limits of the mine, simultaneously creating a green and leisure space 
accessible to all citizens and to visitors. Currently, the main pit of the mine reifies itself at the surface in an 8-meter tower 
which merely serves technical questions of the descent of the miners, as well as air circulation in the interior of the mine. 
With the proposed intervention, this tower acquires a contrast and now becomes — aside from still solving, now more 
efficiently, every technical question of air circulation and elevator access — an extremely important element, containing 
the program and at the top a viewpoint over the city. This new tower intends to create an analogy with the interior of 
the mine, trying to resemble the materiality of rock salt, thus recreating the salt natural process, that of emerging at the 
surface. At the lower level, the emptiness and the materiality of the excavated galleries constitute the very essence of 
the space’s understanding.

Maquete à escala 1.300 | Corte pelo poço de acesso à cota 190 e mina à cota -30m.
1.300 scale model | Seccion through the access well at elevation 190m and mine at elevation -30m.

LOULÉ SALT MINE
A WAY OF LIVING IN THE VOID
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MAPUTO - VISTA AÉREA Google Earth. MAPUTO - BIRD VIEW Google Earth. 

Render da escola - fachada principal. School rendering - main facade.

O projeto prevê a construção de uma escola num espaço com cerca de 4240 m2 no bairro de Mavalane B, em 
Maputo, local de constante transformação, social e arquitetónica. 

A ideia deste projeto surge das reais necessidades educativas e da falta de espaços arquitetónicos de qualidade para a 
comunidade. Pretende-se que este projeto utilize formas e materiais locais e que faça a ligação a um passado próximo 
que deve ser preservado e requalificado. Respeitam-se os caminhos em terra que são utilizados pela comunidade e 
estes definem também o perímetro do terreno e parte a matriz do projeto, que conjuga um espaço educacional com 
atividades que fomentem a inclusão social.

A vida social da rua define este país, e quando nos aproximamos dos bairros percebemos isso de uma forma mais 
verdadeira, por isso, este projeto é concebido com espaços complementares que permitem a participação ativa da 
comunidade em ações agrícolas e em oficinas, para além de uma sala polivalente disponível para outros eventos. 

Este projeto está direcionado para crianças que vão frequentar a escola (1ª à 5ª classe) por isso esta arquitetura deve 
ser feita a pensar nelas de forma a cativá-las. O conceito deste projeto é um edifício feito por blocos - building blocks, 
um edifício fluído onde vários elementos são unificados pela cobertura, pelos bancos e pelos muros. 

A fachada Oeste do edifício acompanha o limite do terreno, e a sua torção marca a entrada criando um momento 
especial onde cada um escolhe o seu caminho. O muro e a cobertura são duas estruturas independentes. O muro feito 
de tijolos de adobe, é um elemento de separação, de segurança e de filtro de ruído entre a escola e todo o espaço 
urbano envolvente, e apresenta características diferentes ao longo de todo o seu percurso e está presente em toda a 
vivência do edifício, transmitindo a ideia de um edifício rígido que se desmaterializa à medida que nos aproximamos 
do seu interior inclusive das cinco salas de aula e da biblioteca. A cobertura une todas as atividades interiores, criando 
espaços exteriores cobertos, protegendo o espaço do sol e da chuva.

Com a finalidade de maximizar a sustentabilidade construtiva, recorrer-se-á à mão de obra local, utilizando materiais 
tradicionais e técnicas conhecidas que melhoraram a impermeabilidade, a ventilação, a luz no seu interior e a recolha 
da água pluvial para cisternas. 

UM NOVO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO PARA O BAIRRO DE MAVALANE B EM MAPUTO
ARQUITETURA COMO MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL

21.3 Francisca Queiroz Ribeiro - Menção Honrosa I Honorable Mention

João Magalhães Rocha - Orientador I Tutor

[MENÇÃO HONROSA] 
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Planta orientada a norte e respetivos building blocks. North oriented plan and respective building blocks.

The project foresees the construction of a school in a space of about 4240m2 in the district of Mavalane B, Maputo, a 
place of constant social and architectural transformation.

The idea for this project arises from the real educational needs and the lack of quality architectural spaces for the 
community. It is intended that this project uses local shapes and materials and that it connects to a near past that must 
be preserved and requalified. The land paths used by the community are respected and they also define the perimeter of 
the land and part of the project matrix, which combines an educational space with activities that promote social inclusion.

The social life defines this country, and when we approach the neighborhoods, we realize this in a more real way, so 
this project is designed with complementary spaces that allow the active participation of the community in agricultural 
projects and workshops, in addition to a multipurpose room available for other events. 

This project is aimed at children who will be attending school (1st to 5th grade) so this architecture should be made 
with them in mind in order to captivate them. The concept of this project is a building made by building blocks, a fluid 
building where several elements are unified by the roof, the benches and the walls.

The west facade of the building follows the boundaries of the land, and its twist marks the entrance creating a special 
moment where each one chooses their own path. The wall and the roof are two independent structures. The wall made 
of adobe bricks, is an element of separation, security and noise filter between the school and the entire surrounding 
urban space and presents different characteristics throughout its course and it is present throughout the whole building’s 
experience, conveying the idea of a rigid building that dematerializes as we approach its interior including the five 
classrooms and the library. The roof unifies all indoor activities, creating covered outdoor spaces, protecting the space 
from the sun and rain. 

In order to maximize constructive sustainability, local labor will be used, using traditional materials and known techniques 
that have improved the impermeability, ventilation, lighting and the collection of rainwater for cisterns.

Render da escola - playground e exterior da biblioteca. School rendering - playground and exterior of the library.

A NEW EDUCATION SPACE FOR THE MAVALANE B NEIGHBORHOOD IN MAPUTO 
ARCHITECTURE AS A MEANS OF SOCIAL INCLUSION
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Fotomontagem da proposta para a Quinta do Forte. Photomontage of the proposal for Quinta do Forte.

Maquete 1:500 da envolvente com a proposta. 1:500 model of the surrounding area with the proposal.

A cidade de Évora foi disputada ao longo da sua existência pela posição estratégica que assume no território português. 
Durante anos foi considerada a segunda cidade do reino, com a presença prolongada da Corte, o que deixou marcas 
importantes no património edificado. 

A Quinta do Forte, localizada no quadrante nordeste do Centro Histórico Eborense, é atualmente um espaço expectante 
que integra um dos maiores logradouros intramuros com relação direta com a muralha. No século XX, no âmbito das 
intervenções da DGEMN, no perímetro muralhado, foram demolidas as estruturas que se encontravam adossadas 
ao lado exterior da Muralha, como era o caso do lavadouro, e foi encerrada a passagem pedonal que existia na 
extremidade norte da Quinta.

A proposta pretende unificar, através da intervenção no espaço público, o bairro intramuros e a Quinta do Forte, 
oferecendo à população um espaço verde na continuidade do anel verde exterior em torno da Muralha. As ruas 
pedonais propostas, que evocam a memória da rua como lugar de permanência, convidam ao caminhar como 
processo construtivo da cidade. 

Na Quinta o projeto proporciona uma zona de comunhão entre artes, conhecimento e cultura, organizada por diferentes 
cotas que se relacionam com a monumentalidade da muralha e criam novas ligações com o tecido urbano. A proposta 
organiza-se em torno do vazio central que marca a zona que outrora foi uma horta. Este espaço dá lugar a um pátio 
escavado, em torno do qual se desenvolvem as salas de estudo e de trabalho em grupo. No centro, um espelho de 
água marca o topo da cisterna que se desenvolve no nível inferior e permite guardar as águas da chuva para regar 
o jardim nos dias quentes de verão. Nos momentos em que as reservas de água são menores, permite a realização 
de eventos, onde a musicalidade da água se funde com as entradas de luz zenital. As salas de estudo são amplas e 
adaptáveis, para que sejam multidisciplinares e possam receber eventos, exposições ou servir de apoio à população em 
situações que o justifiquem. O programa é complementado pela biblioteca, composta por distintos espaços de leitura 
e com uma luz moldada para maximizar a experiência dos utilizadores.

Este projeto capacita-se de um programa inexistente em Évora e que reúne a população e a comunidade académica 
num mesmo lugar.

QUINTA DO FORTE
UMA PROPOSTA DE REGENERAÇÃO URBANA NA CIDADE DE ÉVORA

21.4 Francisco Brito - Finalista I Nominee

João Barros Matos - Orientador I Tutor

João Soares - Co-orientador I Tutor
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The city of Évora was disputed throughout the ages. Their existence assumes a strategic position in the Portuguese 
territory. For years it was considered the second city of the kingdom, with the Court’s prolonged presence, which left 
important marks in the heritage built.

Quinta do Forte, located in the northeast of Evora’s Historic Center, currently it is an expectant space that integrates 
one of the largest areas inside the city wall with a direct relationship with it. In the 20th century the structures that were 
attached to the outer side of the Wall were closed or demolished, as part of one DGEMN’s intervention in the walled 
perimeter. An example of that is the old public wash house and the pedestrian way at the northern end of the Quinta. 

The proposal aims to unify this neighborhood inside the city wall and Quinta do Forte through the intervention in the 
public space. One of those is offering a green space to the population in the continuity of the outer green ring around 
the Wall. The proposed pedestrian streets, which evoke the memory of the street as a place of permanence, invites 
walking as a constructive process of the city.

Corte construtivo da solução adotada. 
Detailed section of the adopted solution.

Maquete 1:200 (cima). Fotomontagem do espaço expositivo (esq.). Fotomontagem da cisterna (dir.).
1:200 model (up). Photomontage of the exhibition space (left). Photomontage of the cistern (right).

In Quinta’s area the project also provides a shared area between arts, knowledge and culture, organized by different 
levels that relate to the monumentality of the wall and create new connections with the urban fabric. The proposal is 
organized around the central void that marks the area which was once a vegetable garden. This space gives access to 
an excavated outside patio, around which, the study rooms are developed. In the center, a water mirror marks the top 
of the cistern that develops bellow and allows rainwater to be stored for watering the gardens during hot summer days. 
When the water reserves are at low level, allows events to take place where the musicality of the water merges with 
the zenith light inputs. The study rooms are spacious and convertible, so they are multidisciplinary and can also receive 
events, exhibitions or serve as support to the population in specific situations that justify it. The project is complemented 
with the library, composed with different reading spaces and with a light molded to maximize the users’ experience.

This project proposes a program that does not exist in Évora and brings the population and the academic community 
together in the same place.

QUINTA DO FORTE
AN URBAN REGENERATION PROPOSAL IN THE CITY OF ÉVORA
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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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Proposta para a Península do Ancão e faseamento da implantação.
Proposal for the Ancão Peninsula and phasing of implementation.

Passadiço elevado de acesso à praia que evita o pisoteio das dunas em regeneração.
Raised walkway for access to the beach which prevents trampling of the regenerating dunes.

A Praia de Faro situa-se na península de Ancão, na zona ocidental do sistema de ilhas barreira da Ria Formosa, a sul 
de Portugal. Esta importante área natural está integrada na rede Natura 2000, sendo, actualmente, um dos locais mais 
vulneráveis da Ria Formosa.

O sistema possui uma dinâmica morfológica intensa que depende das correntes de maré e da agitação marítima. O 
recuo da linha costeira é muito elevado em algumas zonas das ilhas, compensado pela acumulação de depósitos 
sedimentares noutras zonas. O interior da ria possui habitats naturais importantes é é um local de nidificação para a 
avifauna.

Tradicionalmente a praia estaria ligada a actividades de pesca. As primeiras povoações, associadas a casas de 
pescadores, localizavam-se nas áreas mais protegidas, junto à ria. No entanto, a partir de meados do século XX, após a 
construção da ponte, a intensificação da actividade turística levou ao aumento progressivo das construções na crista da 
duna. Estas construções, de origem humana, aumentam a vulnerabilidade às perturbações naturais, intensificadas pelas 
alterações climáticas. A beleza da paisagem é uma atracção, mas a excessiva pressão humana levará inevitavelmente 
à ruptura do sistema e ao seu desaparecimento.

Este trabalho apresenta uma reflexão sobre as soluções para este conflito, cuja estratégia apresentada discute a 
incompatibilidade entre estruturas rígidas e permanentes e um sistema natural, dinâmico e complexo. Seguindo a 
tendência actual de progressão da ilha para Leste, propõe-se a substituição faseada dos edifícios existentes por novas 
estruturas móveis que apoiarão as actividades recreativas. Estas construções serão ligadas por uma rede de passadiços 
que permitirá a circulação dos utilizadores. São ainda propostas soluções para reduzir o acesso de automóveis, para 
a remoção de construções instaladas na crista da duna, que maximizam a ocorrência de sobrecargas e para a 
reconstrução de uma duna contínua e robusta.

DEIXAR OU PERDER: SOLUÇÕES PARA O CONFLITO ENTRE A NATUREZA E OS USOS HUMANOS 
NUM SISTEMA DE ILHAS BARREIRA 
PROPOSTA DE INTERVENÇÃO PARA A ILHA DE FARO

23.1 Ricardo Jorge Gonçalves Neto - Finalista I Nominee

Ana Paula Pinto Gomes da Silva - Orientador I Tutor
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Projecção da dinâmica da ilha e deslocação dos “contentores”, acompanhando o avanço do cordão dunar.
Projection for the island dynamics and displacement of the “containers”, following the dune cord.

The Faro Beach is located on the Ancão peninsula, the western zone of the Ria Formosa barrier island system, in the 
south of Portugal. This important natural area is included in the Natura 2000 network. It is currently one of the most 
vulnerable locations in Ria Formosa.

The system has an intense morphological dynamic that depends on currents of tide and maritime agitation. The coastline 
retreat is very high in some areas of the islands, offset by accretion in other areas. The interior of the lagoon has 
important natural habitats and is an nesting place for birdlife.

The beach was traditionally linked to fishing activities. The first settlements, fishermen’s houses, were located on the 
most protected areas, by the lagoon. However, from the mid-twentieth century, after the construction of the bridge, the 
intensification of tourist activity led to the progressive increase of constructions on the crest of the dune. This man-made 
structures increases vulnerability to natural disturbances, intensified by climate change. The beauty of the landscape is an 
attraction but the excessive human pressure will inevitably lead to the breakdown of the system and its disappearance.

This paper presents a reflection on the solutions to this conflict, whose presented strategy discusses the incompatibility 
between rigid and permanent structures and a natural dynamic system. Following the current trend of progression of the 
island to East, it is proposed the replacement of existing buildings by new mobile structures that will support recreational 
activities. These constructions will be connected by a network of footbridges which will allow movements of the users. 
Also, are proposed solutions  to reduce the access of cars, to the removal of constructions installed in the crest of the 
dune, that maximize the occurrence of overwashes and to the reconstruction of a continuous and robust dune.

Núcleo habitacional sobreelevado para pescadores residentes e paliçadas para regeneração dunar.
Raised housing nucleus for resident fishermen and palisades for dune regeneration.

LEAVE OR LOSE: SOLUTIONS FOR THE CONFLICT BETWEEN NATURE AND HUMAN USES 
IN A SYSTEM OF BARRIER ISLANDS 
PROPOSAL FOR INTERVENTION FOR THE ISLAND OF FARO
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Parceiros Institucionais | Institutional Partners

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.
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Entidades Instituidoras | Founding Institutions

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.

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.
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