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Introdução I Introdution

The National Prize for Architecture, Urbanism, and Landscape Architecture - Archiprix 
Portugal - is awarded to the best graduation projects presented at Portuguese 
universities. The prize celebrates the 10th anniversary this year, only possible thanks 
to the dedication and commitment of all students, professors, tutors, institutions and 
partners. It was a decade of valuable contribution to the promotion of Architecture, 
Urbanism and Landscape Architecture higher education in Portugal.

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, 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.

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. Este ano comemora 10 
anos de existência, só possível graças ao empenho e dedicação de todos os alunos, 
professores, orientadores, instituições e parceiros. Foram dez anos de um valioso 
contributo para a promoção do ensino destas áreas em Portugal. 

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, envolvendo de forma plural e independente a Ordem dos 
Arquitetos, Trienal de Arquitectura de Lisboa, Casa da Arquitectura, Docomomo 
Internacional, Associação Portuguesa de Arquitetos Paisagistas, Associação dos 
Urbanistas Portugueses, 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.
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Júri I Jury

Pedro Gadanho

Pedro Gadanho é arquitecto, curador e autor. Loeb Fellow 2020 da Universidade de 
Harvard, detém um mestrado em arte e arquitetura e é doutorado em arquitetura e 
mass-media. De 2012 a 2016, foi o curador de arquitetura contemporânea no 
Museu de Arte Moderna, Nova Iorque, onde coordenou o Young Architects Program e 
organizou exposições como 9+1 Ways of Being Political, Uneven Growth e A Japanese 
Constellation. Entre 2015 e 2019, foi o director fundador do MAAT, Museu de Arte, 
Arquitectura e Tecnologia, em Lisboa, onde iniciou mais de cinquenta projectos, incluindo 
exposições e publicações interdisciplinares como Utopia/Distopia, Tensão & Conflito e 
Eco-Visionários. No biénio de 2020-21 foi o director executivo da candidatura de 17 
municípios do interior português a Capital Europeia da Cultura 2027, seguindo-se a 
posição de Professor

Convidado na Universidade da Beira Interior. Gadanho editou o bookazine Beyond, o blog 
Shrapnel Contemporary e contribui regularmente para publicações a nível internacional. É 
o autor de Arquitetura em Público, recipiente do Prémio FAD de Pensamento e Crítica em 
2012. Em 2022, lançou o livro Climax Change! How Architecture Must Transform in the 
Age of Ecological Emergency (ACTAR Publishers: New York/Barcelona).

Pedro Gadanho is an architect, curator and author. Loeb Fellow 2020 at the University of 
Harvard, holds a master’s degree in art and architecture and a doctorate in architecture 
and mass media. From 2012 to 2016, he was the curator of contemporary architecture 
at the Museum of Modern Art, New York, where he coordinated the Young Architects 
Program and organized exhibitions such as 9+1 Ways of Being Political, Uneven Growth 
and A Japanese Constellation. Between 2015 and 2019, he was the founding director 
of MAAT, Museum of Art,

Architecture and Technology, in Lisbon, where he started more than fifty projects, 
including interdisciplinary exhibitions and publications such as Utopia/Dystopia, Tension & 
Conflict, and Eco-Visionaries.

In the 2020-21 biennium, he was the executive director of the apllicantion of 17

municipalities in the interior of Portugal to the European Capital of Culture 2027, followed 
by the position og Guest professor at the University of Beira Interior.

Gadanho edited the bookazine Beyond, the blog Shrapnel Contemporary and regularly 
contributes to publications internationally. He is the author of Architecture in Public, 
recipient of the FAD Prize for Thought and Criticism in 2012. In 2022, he released 
the book Climax Change! How Architecture Must Transform in the Age of Ecological 
Emergency (ACTAR Publishers: New York/Barcelona).

Raquel Batista Pereira

Mestre em Arquitectura em 2020 pelo ISTCE-IUL, Licenciada em Cultura Arquitectónica 
em 2018 pela Universidade de Évora.

O seu trabalho académico tem sido exibido em várias plataformas, como nas exposições 
«Residência Cisterciense em São Bento de Cástris» (Universidade de Évora, 2017), 
«Siza – Uma Malagueira Plural», no âmbito do DO.CO.MO.MO Ibérico X Badajoz-Évora 
(Universidade de Évora, 2018), na plataforma RED PHI Património Histórico-Cultural 
Iberoamericano (ISCTE-IUL, 2020) e FISTA 2021 «(re)pensar o fazer» (ISCTE-IUL, 
2021).

Pedro Frade

Licencia-se em 2013 e colabora com o atelier Ricardo Carvalho + Joana Vilhena 
arquitectos.

Em 2014 inicia o primeiro ano de Mestrado em Arquitectura, em Erasmus, na Accademia 
di Architettura di Mendrisio, Suíça.

Em 2016 completa o Mestrado no Da/Ual, Lisboa, com a dissertação Casa, Cozinha, 
Horto, em Alcácer do Sal, com a qual vence os prémios Archiprix Portugal 2017 e Secil 
Universidades 2016.

Desde 2014 é colaborador no atelier Francisco Aires Mateus arquitectos.

Graduated in 2013 and collaborates with the studio Ricardo Carvalho + Joana Vilhena 
architects.

In 2014, he begins his Masters in Architecture, in Erasmus, at the Accademia di 
Architettura di Mendrisio, Switzerland.

In 2016 he completed his Master’s at Da/Ual, Lisbon, with the dissertation Casa, Cozinha, 
Horto, in Alcácer do Sal, winning the Archiprix Portugal Prize 2017 and Secil awards 
Universities 2016.

Since 2014, he collaborates at the Francisco Aires Mateus arquitectos studio

Adelino Gonçalves 
Adelino Gonçalves é Doutor em Arquitetura pela Universidade de Coimbra (UC), onde 
é Professor do Departamento de Arquitetura Investigador Colaborador do Centro de 
Estudos em Geografia e Ordenamento do Território e do Centro de Estudos Sociais. Na 
sua atividade docente é também responsável por unidades curriculares do doutoramento 
Cidade e Culturas Urbanas (UC), do Mestrado Integrado em Arquitetura do M_EIA – 
Escola Internacional de Artes, Tecnologia e Cultura (Cabo Verde) e do Mestrado em 
Desenvolvimento do Território e Gestão Urbana da Universidade Lúrio (Moçambique). A 
sua investigação incide sobre políticas urbanas e a integração da reabilitação urbana e da 
salvaguarda patrimonial no desenvolvimento urbano. Sobre estes temas, é autor e coautor 
de várias publicações, de que destaca Património Urban(ístic)o e Desenvolvimento. 
Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2018.

Adelino Gonçalves holds a PhD in Architecture from the University of Coimbra (UC), where 
he is Professor at the Department of Architecture, Collaborating Researcher at the Center 
for Studies in Geography and Spatial Planning and the Center for Social Studies. In his 
teaching activity he is also responsible for curricular units of the doctorate City and Urban 
Cultures (UC), from the M_EIA Integrated Master in Architecture – International School of 
Arts, Technology and Culture (Cape Verde) and the Master in Territory Development and 
Urban Management at Universidade Lúrio (Mozambique).

His research focuses on urban policies and the integration of urban rehabilitation and 
heritage protection in urban development. On these topics, he is author and co-author of 
several publications, highlighting Urban(istic) Heritage and Development.

Coimbra: University of Coimbra press, 2018.
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Júri I Jury

Autor  e  co-autor  nos  últimos 37 anos  de  inúmeros  estudos  e  projectos  nos 
domínios  da  Paisagem,  Território  e  Urbanismo,  principalmente  em  Portugal,  
mas  também  na Europa  (Espanha,  França,  Italia  e  Belgica),no  Maghreb 
(Marrocos e Argélia) e ultimamente em Angola e demais países Lusofonos.

Fundador e  President  Directeur-General desde 2010 da  sociedade Decoverdi  
Maroc,  sarl,sociedade de  direito marroquino,  sedeada  em  Rabat,  Marrocos,  
dedicada  à  concepção  e realização de espaços verdes.

Fundador  e  actual  Presidente  da Mesa  da  AGde AIAR,  Associação  de  
Desenvolvimento  pela Cultura,ONG Património e Ambiente, desde 2013. Fundador  
e actual  Tesoureiro  de I2L,  inclusão  e  integração  na  lusofonia,  Associação  para  
a Cooperação e Desenvolvimento, ONGD, desde 2019.

Professor Auxiliar Convidado desde 2004 na Escola Superior Agrária de Elvas(Instituto 
Politécnico de Portalegre), cursos de Licenciatura em “Gestão de Espaços Verdes” 
e “Engenharia Agronomica” e cursos  de Mestrado em “Planeamento,  Auditoria  e  
Fiscalização  de  Espaços  Verdes”  e “Agricultura Sustentável”. Assistente  Convidado  
(1994)  no  Dep.  Planeamento  Biofísico  e  Paisagístico  da Universidade  de Évora,  
em  “Projectos  de  Arquitectura  Paisagista  III”  e  Assistente  (1994)  do  Prof.  Arq.  
Paisagista Gonçalo Ribeiro Telles na cadeira de “Espaços Verdes Urbanos”.

Landscape Architect, University of Évora since 1984, postgraduate in “Rehabilitation 
of Urban Centres” -ARCA/ETAC, Coimbra, 1994. Master’s Course in “Recovery 
of Architectural and Landscape Heritage”, University of Évora, 1992-3. Doctoral 
candidate in “Sustainable Development and Territorial Planning”, University of 
Extremadura, Campus of Cáceres, Spain, Faculty of Philosophy and Letters, 
Department of Arts and Sciences of the Territory.

Currently developing the dissertation work: “The Landscape of Portuguese 
Discoveries in North Africa - importance of the Site in determining the Place of 
establishment of the Fortification”, since 2007. Specialist Degree in “Architecture and 
Urbanism” in Higher Polytechnic Education , by means of Public Evidence.

Liberal professional since 1984, he collaborated in the office of Prof. Landscape 
Arch. Gonçalo Ribeiro Telles until 1987, when he completed his final course 
assignment. From 1987 to 1993 he collaborated with Landscape Arch. Luis 
Cabral in partnership. Founder and General Manager of the LoDo office, landscape 
architecture in 1994, where he currently works.

Author and co-author in the last 37 years of numerous studies and projects in the 
fields of Landscape, Territory and Urbanism, mainly in Portugal, but also in Europe 
(Spain, France, Italy and Belgium), in the Maghreb (Morocco and Algeria) and lately 
in Angola and other Lusophone countries.

Founder and President Director-General since 2010 of the company Decoverdi 
Maroc, sarl, a Moroccan company, based in Rabat, Morocco, dedicated to the design 
and realization of green spaces.

Founder and current Chairman of the Board of AGde AIAR, Association for 
Development through Culture, NGO Heritage and Environment, since 2013. Founder 
and current Treasurer of I2L, inclusion and integration in lusophony, Association for 
Cooperation and Development, NGDO, since 2019.

Invited Assistant Professor since 2004 at the Escola Superior Agrária de Elvas 
(Polytechnic Institute of Portalegre), Degree courses in “Green Space Management” 
and “Agronomic Engineering” and Master’s courses in “Planning, Auditing and 
Inspection of Green Spaces” and “ Sustainable Agriculture”. Guest Assistant (1994) 
at Dep. Biophysical and Landscape Planning at the University of Évora, in “Landscape 
Architecture III Projects” and Assistant (1994) of Prof. Arch Landscaper Gonçalo 
Ribeiro Telles in the chair of “Espaços Verdes Urbanos”.

Em 2021 vence a 9.ª edição do Prémio Archiprix Portugal com o trabalho «Campo 
como Infraestrutura: o percurso e drenagem da água no desenho do espaço público». 
No mesmo ano apresenta o seu projecto e dissertação na 4.ª Conferência Anual de 
Política Nacional de Arquitectura e Paisagem (PNAP), no 3.º Encontro UniverCidades 
«A Transformação do Habitat – Adaptação a Fenómenos Extremos», promovido pela 
CML e CIUL, na disciplina Arquitectura III do ISCTE-IUL e no ciclo de debates «Projectos 
Remix: Questões, Problemas, Perspectivas», coordenado pelo Professor Jorge Croce 
Rivera (CHAIA-UE-Escola de Ciências Sociais, Universidade de Évora). É monitora no 
workshop de Projecto de Final de Curso 2020-2021 do ISCTE-IUL, sob a coordenação 
do atelier José Adrião Arquitectos.

Colabora, desde 2018, no atelier Matos Gameiro Arquitectos.

Master in Architecture in 2020 by ISTCE-IUL, Degree in Architectural Culture in 2018 by 
the University of Évora.

Her academic work has been exhibited on various platforms, such as the exhibitions 
«Cistercian Residence in São Bento de Cástris» (University of Évora, 2017), «Siza – 
Uma Malagueira Plural», within the scope of the Iberian DO.CO.MO.MO X Badajoz-Évora 
(University of Évora, 2018), on the RED PHI Heritage Historical and Cultural platform 
Iberoamerican (ISCTE-IUL, 2020) and FISTA 2021 «(re)thinking about doing» (ISCTE-
IUL, 2021).

In 2021, she won the 9th edition of the Archiprix Portugal Prize with the work «Campo 
as Infrastructure: the path and drainage of water in the design of public space». In the 
same year, she presented the project and dissertation at the 4th Annual Conference of 
National Policy on Architecture and Landscape (PNAP), at the 3rd UniverCidades Meeting 
«The Transformation of Habitat – Adaptation to Extreme Phenomena», promoted by CML 
and CIUL, in the discipline Architecture III at ISCTE-IUL and in the debate cycle «Projects 
Remix: Questions, Problems, Perspectives», coordinated by Professor Jorge Croce Rivera 
(CHAIA-UE-School of Social Sciences, University of Évora). She is monitor in ISCTE-
IUL Final Course Project 2020-2021 workshop, under the coordination of José Adrião 
Arquitectos studio.

Since 2018, she has collaborates at the Matos Gameiro Arquitectos studio.

Carlos Correia Dias

Arquitecto Paisagista pela Universidade de Évora desde 1984, pós-graduado em 
“Reabilitação de Centros Urbanos” -ARCA/ETAC, Coimbra,1994. Curso de Mestrado 
em “Recuperação do Património Arquitectónico e Paisagístico”, Universidade de 
Évora,1992-3. Doutorando  em  “Desarrollo   Sostenible   y   Ordenacion   del   Territorio”,  
Universidade   da Extremadura,  Campus  de Cáceres,Espanha,Faculdade  de  Filosofia  e  
Letras,  Departamento  de Artes y Ciencias del Território.

Encontra-se a desenvolver o trabalho de dissertação: “A Paisagem dos  Descobrimentos  
Portugueses  no  Norte  de  África - importância  do  Sítio  na  determinação  do Local de 
estabelecimento da Fortificação”, desde 2007. Grau  de Especialista em “Arquitectura e 
Urbanismo” no  Ensino  Superior  Politécnico,  mediante prestação  de  Provas  Públicas.

Profissional  liberal desde  1984,  colaborou  no  gabinete  do  Prof.  Arq.  Paisagista 
Gonçalo  Ribeiro Telles até 1987, quando concluiu o trabalho de fim de curso. Desde 
1987 até 1993 colaborou com o Arq. Paisagista Luis Cabral em regime de parceria. 
Fundador  e  Director  Geral  do  gabinete LoDo,  arquitectura  paisagista em  1994,  
onde  exerce até  à  actualidade. 
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Júri I Jury

Rute Afonso

Rute Marques de Almeida Afonso, arquiteta urbanista, de Lisboa, 46 anos, quadro da 
Quaternaire Portugal

Licenciada em Arquitetura de Planeamento Urbano e Territorial pela Faculdade de 
Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa desde 2000, realizou o estágio curricular 
no extinto Instituto da Água. Mestre em Urbanística e Gestão do Território pelo Instituto 
Superior Técnico, desde 2008, realizou a sua dissertação sob o tema “Implementação 
de Planos de Pormenor e o Sistema de Perequação” na qual apresenta uma reflexão 
sobre a eficácia do planeamento de pormenor e propõe um modelo de aplicação do 
mecanismo da perequação.

Integra os quadros da Quaternaire Portugal – Consultora para o Desenvolvimento SA 
desde 2000, nos escritórios de Lisboa, onde tem participado, sobretudo, em estudos 
nos domínios do ordenamento do território e urbanismo, planeamento estratégico, 
reabilitação urbana e habitação. Atualmente desempenha funções de consultora 
coordenadora e é responsável pela coordenação da Área do Território na empresa. 
A sua experiência mais significativa é na consultoria aos municípios em matéria de 
elaboração de planos diretores municipais, planos de urbanização e planos de pormenor, 
participando pontualmente noutros tipos de instrumentos de ordenamento do território e 
noutros estudos dos domínios acima referidos,

Entre 2008 e 2009 interrompeu a sua colaboração com a Quaternaire Portugal para 
integrar, como assessora, o gabinete do Secretário de Estado da Saúde do XVII Governo 
Constitucional.

Rute Marques de Almeida Afonso, urban planner, from Lisbon, 46 years old, member of 
the Quaternaire Portugal, degree in Urban and Territorial Planning Architecture from the 
Faculty of Architecture at the Technical University of Lisbon since 2000, carried out the 
curricular internship at the extinct Water Institute.

Master in Urban Planning and Territory Management by the Instituto

Superior Técnico, since 2008, she carried out her dissertation under the theme 
“Implementation of Detailed Plans and the Equalization System” presenting a reflection on 
the effectiveness of detailed planning and proposing a model for applying the equalization 
mechanism.

Integrates Quaternaire Portugal – Consultant for Development SA -

since 2000, in the Lisbon offices, participating above all in studies in the fields of spatial 
planning and urbanism, strategic planning, urban rehabilitation and housing. She currently 
works as a consultant coordinator and is responsible for coordinating the Territory Area 
in the company.

The most significant experience is in advising municipalities on elaboration of municipal 
master plans, urbanization plans and detailed plans, occasionally participating in other 
types of spatial planning instruments and in other studies in the aforementioned fields.

Between 2008 and 2009, she interrupted the collaboration with Quaternaire Portugal 
to integrate, as an advisor, the office of the Secretary of State for Health of the XVII 
Constitutional Government.

Andreia Garcia

Andreia Garcia (Guimarães, 1985) é arquitecta, curadora e professora universitária nas 
áreas da arquitectura e da cidade.

O seu doutoramento em Arquitectura pela Faculdade de Arquitectura da Universidade 
de Lisboa (FAUL, 2015) recebeu o Prémio Professor Manuel Tainha, pela melhor 
dissertação no Doutoramento em Arquitetura de 2014/2015 pela FAUL, tendo sido 
publicado em livro, em 2016, com o título “Espaço Cénico, Arquitectura e Cidade”.

Foi responsável pelas curadorias: Smaller Cities (Guimarães Capital Europeia da Cultura, 
2012), Projecto Memória (Centenário do Theatro Circo de Braga, 2015), Shaping 
Shape (Programa de Arquitectura da Bienal de Arte Contemporânea da Maia, 2017), 
Rythm of Distances: Propositions for the Repetion (Galeria Vertical, 2017), João Álvaro 
Rocha (MAM, 2018), Endless Space: Propositions for the Continuous (Galeria Vertical, 
2017), Fast Forward (MAM, 2019), Double Exposure (Roca Gallery, 2019), Bienal de 
Arte Contemporânea da Maia (2019). Foi nomeada co-curadora do Anuário 2020, a 
decorrer em 2021, no Porto. Integrou a equipa de candidatura da Guarda a Capital 
Europeia da Cultura em 2027 enquanto programadora da Arquitectura e dos Projectos 
Intermunicipais. 

É co-fundadora da Galeria de Arquitectura, no Porto, um espaço independente dedicado 
à reflexão e ao debate sobre Arquitectura, Cidade e Território no Porto. A sua obra foi 
seleccionada para os FAD Awards (2018, 2019 e 2020); Dezeen Awards (2019); 
BigMAT Award (2019); HAUSER Award (2020); Mies van der Rohe (2022). 

É Professora Auxiliar na Universidade da Beira Interior (UBI), foi Professora Convidada 
na Escola de Arquitectura da Universidade do Minho (UM), e na Architectural Association 
(AA), em Londres.

Andreia Garcia (Guimarães, 1985) is an architect, curator and university professor in the 
fields of architecture and the city.

Her PhD in Architecture from the Faculty of Architecture of the University of Lisbon 
(FAUL, 2015) was awarded the Professor Manuel Tainha Prize for the best PhD thesis in 
Architecture in 2014/2015 by FAUL, and was subsequently published in a book entitled 
“Scenic Space, Architecture and City” in 2016.

She was curator of several exhibitions such as: Smaller Cities (Guimarães European 
Capital of Culture, 2012), Projecto Memória (Centenary of Theatro Circo de Braga, 2015), 
Shaping Shape (Architecture Programme of the Maia Contemporary Art Biennale, 2017), 
Rythm of Distances: Propositions for the Repetion (Galeira Vertical, 2017), João Álvaro 
Rocha (MAM, 2018), Endless Space: Propositions for the Continuous (Galeria Vertical, 
2017), Fast Forward (MAM, 2019), Double Exposure (Roca Gallery, 2019), Bienal de 
Arte Contemporânea da Maia (2019). She was nominated co-curator of Anuário 2020 to 
be held in 2021 in Porto. She is part of the candidature team of Guarda for the European 
Capital of Culture in 2027 as programmer of Architecture and Intermunicipal Projects.  

She is co-founder of the Architecture Gallery, in Oporto, an independent space dedicated 
to reflection and debate on Architecture, City and Territory. Her work was selected for 
FAD Awards (2018, 2019 and 2020); Dezeen Awards (2019); BigMAT Award (2019); 
HAUSER Award (2020); Mies van der Rohe (2022). 

She is an Assistant Professor at the University of Beira Interior (UBI) and was Guest 
Assistant Professor at the School of Architecture of the University of Minho (UM), and 
Studio Tutor at the Architectural Association (AA) in London.
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Trabalho fotográfico realizado por Carlos Cardoso entre 2000 e 2002 com o título “Via Estreita” e doado ao Museu do Douro.

Artista em exposição | Featured Artist

Carlos Cardoso

Nasceu no Porto em 1958 e aí vive desde sempre.

Em meados da década de 70 começa o interesse pela fotografia. Desde essa altura 
faz várias formações proporcionadas por fabricantes de material fotográfico e na 
Cooperativa Árvore. Cria o seu próprio estúdio.

Começou com o filme a preto e branco e manteve-se-lhe fiel, executando todos os 
seus trabalhos com o filme como base de captação.

É um apaixonado pelas viagens ao Oriente e também pelos registos históricos em 
Portugal.

Expôs uma dezena de vezes em galerias e museus nacionais.

Was born in 1958 at Porto, where he always lived.

In the mid 70´s begin his interest for photography. Since then, he does several training 
courses provided by photo gear companies and by Cooperativa Árvore (Art School). 
Creates his own studio.

Started with black and white film, and remained faithful to this; film is always the capture 
basis of all is works.

He loves to travell in the Orient and also the historical Portuguese registrys.

His work sas beem exhibited several times in national galleries and museums.

Interior da Estação de Mogadouro - linha do Sabor.
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Estação de Larinho-linha do Sabor.Silo com a Estação de Mogadouro-linha do Sabor.
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01 Portucalense University
DEPT. ARCHITECTURE AND MULTIMEDIA GALLAECIA

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

01 Universidade Portucalense
DEP. ARQUITETURA E MULTIMÉDIA GALLAECIA

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
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Actualmente, as intervenções efectuadas nas baterias costeiras no âmbito do património militar são muito limitadas e o 
facto é que a pouca importância atribuída até ao momento fez com que, em termos globais, esta tipologia tenha sido 
objecto de abandono e a degradação que isso acarreta.

Exceto em raras ocasiões, as poucas intervenções realizadas neste tipo de instalações militares dificilmente foram 
um verdadeiro aprimoramento delas, uma vez que foram geralmente relegadas a segundo plano em termos de sua 
operação atual, ou caíram diretamente em desuso novamente por várias razões principalmente relacionados à esfera 
funcional e econômica.

O objeto de estudo desta fase da pesquisa é analisar os problemas mencionados no parágrafo anterior, com base na 
análise de algumas intervenções onde, o fato de evidenciar as mudanças de uso aplicadas, bem como a utilização das 
instalações originais nas termos de edifícios e superfície.

Desta forma, a Bateria J4 de Cabo Sillerio, localizada no município de Baiona e localizada em local privilegiado do 
litoral da área rural, será utilizada como caso prático de interpretação dos dados anteriormente analisados e concluídos.

Assim, estabelecem-se dois objetivos que necessariamente andam de mãos dadas onde, o primeiro fornece dados 
qualitativos dentro das áreas de implementação, construtivas e funcionais, com base em múltiplos estudos de caso para 
tipologias diferenciadas implícitas no local pretendido para a proposta de intervenção; o segundo e último, centra-se 
na realização de um projeto de arquitetura na referida bateria militar, onde se pretende dar resposta a algumas das 
fragilidades ou fortalezas anteriormente analisadas no primeiro objetivo, bem como a integração de alguns pontos 
discutidos no teórico enquadramento desta dissertação.

A metodologia utilizada é mista, e abriga desde o Estudo de Casos Múltiplos de Natureza Qualitativa, até uma 
Investigação Analítica de Natureza Quantitativa.

O primeiro centra-se em elencar a nível nacional as intervenções no património militar associadas às tipologias 
diferenciadas existentes na Bateria J4, para posteriormente estabelecer os critérios de seleção das mesmas, dando 
origem a estudos de caso.

O segundo é utilizado como método de confirmação das necessidades do município e ferramenta para reduzir o grau 
de subjetividade implícito na atribuição de um uso ao edifício.

Estabelece-se a partir dos resultados extraídos e refletidos na secção de conclusão, a estratégia de intervenção para 
a Bateria J4 de Cabo Silleiro, onde se propõe a realização de um projeto de uso misto compatível composto por uma 
Pousada de Peregrinação e Museu da Memória, aproveitando das oportunidades oferecidas pelo contexto imediato e 
reforçando os valores implícitos do complexo respectivamente.

INTERVENCIÓN SOBRE LA ANTIGUA BATERÍA MILITAR J4 DE CABO SILLEIRO PARA SU 
RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO EQUIPACIONAL

1.1 Iván Vidal Urgal - Convidado I Guest

Ana Isabel Lima Pacheco - Orientador I Tutor

Mónica Alcindor Huelva - Co-orientador I Tutor
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J4 CABO SILLEIRO’S BASE COAST · INTERVENTION FOR ITS RECOVERY AND USE AS 
EQUIPMENT

Currently, the interventions carried out in the coastal batteries within the scope of military heritage are of a very limited 
number and the fact is that the little importance given so far has meant that, in global terms, this typology has been the 
object of abandonment and the degradation that it entails.

Except on rare occasions, the few interventions carried out on this type of military facilities have hardly been a true 
enhancement of them since they have generally been relegated to the background in terms of their current operation, or 
have directly fallen into disuse again for various reasons mainly related to the functional and economic sphere.

The object of study of this phase of the research is to analyze the problems mentioned in the previous paragraph, based 
on the analysis of some interventions where, the fact of evidencing the changes of use applied, as well as the use of the 
original facilities in terms of buildings and surface.

In this way, Battery J4 of Cabo Sillerio, located in the municipality of Baiona and located in a privileged place on the coast 
of the rural area, will be used as a practical case of the interpretation of the data previously analyzed and concluded.

Therefore, two objectives are established that necessarily go hand in hand where, the first provides qualitative data within 
the areas of implementation, constructive and functional, based on multiple case studies for differentiated typologies 
implicit in the place intended for the intervention proposal; the second and last, focuses on the realization of an 
architecture project in said military battery, where it is intended to respond to some of the weaknesses or strengths 
previously analyzed in the first objective, as well as the integration of some points discussed in the theoretical framework 
of this dissertation.

The methodology used is mixed, and houses from the Multiple Case Study of a Qualitative Nature, to an Analytical 
Investigation of a Quantitative Nature.

The first focuses on making a list at the national level for interventions on military heritage associated with the differentiated 
typologies found within Battery J4, to later establish selection criteria on them, giving rise to case studies. analyzed.

The second is used as a method of confirming the needs of the municipality and a tool for reducing the degree of 
subjectivity implicit in the attribution of a use to the building.

It is established from the results extracted and reflected in the conclusion section, the intervention strategy for Battery 
J4 of Cabo Silleiro, where it is proposed to carry out a compatible mixed-use project composed of a Pilgrim’s Hostel, 
and the Museum of Memory, taking advantage of the opportunities offered by the immediate context and reinforcing the 
implicit values of the complex respectively.
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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

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
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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.

“Apenas 2% da superfície da Terra é ocupada por assentamentos urbanos, onde vive 50% da população mundial; 
o que acontece com os restantes 98%”? Com esta estatística alarmante, o arquiteto holandês Rem Koolhaas, 
fundador do OMA e do think tank AMO, abriu as portas a um novo campo de investigação no qual a equipa conduziu 
numerosas pesquisas com resultados surpreendentes e que foram apresentados na exposição intitulada Countryside, 
the Future? no 2020, no Museu Guggenheim em Nova Iorque. O Campo, este novo cenário e âmbito de investigação, 
sempre desempenhou um papel marginal no panorama arquitetónico dos últimos séculos, especialmente focado no 
desenvolvimento das cidades. 

A dissertação examina uma área de estudo específica, a Região de Marche, na Itália Central, caracterizada por uma 
forte tradição agrícola, representando um bom exemplo para expressar o potencial do património rural na coalescência 
do edificado difuso que, graças às novas tecnologias e consciência global, poderá encontrar uma oportunidade de 
renascimento, intercetando os novos fluxos económicos ditados principalmente pela indústria do turismo. 

Através da conceção e organização de novos espaços numa quinta local, o objetivo é combinar uma nova sinergia 
entre a produção agrícola e a hospitalidade na esfera rural, o que, explorando uma nova multifuncionalidade ligada 
aos aspetos produtivos, poderá representar uma resposta integrada para enfrentar os desafios lançados pela 
contemporaneidade. 

A arquitetura com a sua transversalidade entre disciplinas, representa, portanto, um instrumento de síntese válido 
para ler e interpretar a complexidade que caracteriza este lugar sujeito a transformações contínuas. O projeto tenta, 
graças ao seu poder evocativo, traçar um novo curso para a quinta, trazendo assim de volta uma ordem de medida 
e proporções que poderiam desencadear dinâmicas potenciais dentro do complexo rural, estabelecendo uma forte 
relação de mediação entre a paisagem natural e a realidade urbana.

O RURAL ESQUECIDO, UMA OPORTUNIDADE CONTEMPORÂNEA
TRANSFORMAÇÃO CATALISADORA PARA UMA QUINTA NA REGIÃO DE MARCHE, ITÁLIA

5.1 Giacomo Ciavattini - Finalista I Nominee

Filipa de Castro Guerreiro - Orientador I Tutor

Carla Garrido de Oliveira - Co-orientador I Tutor

[VENCEDOR]

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

“Only 2% of the Earth’s surface is occupied by urban settlements, where 50% of the world’s population lives; what 
happens to the remaining 98%?” With this alarming statistic, the Dutch architect Rem Koolhaas, founder of OMA and 
the think tank AMO, opened the door to a new field of research in which the team has conducted numerous surveys 
with surprising results and which were presented in the exhibition entitled Countryside, the Future? in 2020 at the 
Guggenheim Museum in New York. The Countryside, this new setting and scope of research, has always played a 
marginal role in the architectural landscape of recent centuries, especially focused on the development of cities. 

The dissertation examines a specific study area, the Marche Region in Central Italy, characterized by a strong agricultural 
tradition, representing a good example to express the potential of rural heritage in the coalescence of the diffuse edifices 
that, thanks to new technologies and global awareness, may find an opportunity for renaissance, interjecting the new 
economic flows dictated mainly by the tourism industry. 

Through the design and organization of new spaces in a local farm, the aim is to combine a new synergy between 
agricultural production and hospitality in the rural sphere, which, by exploring a new multifunctionality linked to 
the productive aspects, may represent an integrated response to face the challenges posed by contemporaneity. 
Architecture, with its transversality between disciplines, therefore represents a valid instrument of synthesis to read and 
interpret the complexity that characterizes this place subject to continuous transformations.

The project attempts, thanks to its evocative power, to trace a new course for the farm, thus bringing back an order 
of measurement and proportions that could trigger potential dynamics within the rural complex, establishing a strong 
mediating relationship between the natural landscape and the urban reality.

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 FORGOTTEN COUNTRYSIDE, A CONTEMPORARY OPPORTUNITY 
CATALYTIC TRANSFORMATION FOR A FARM IN THE MARCHE REGION, ITALY
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Criação de Unidades de Vizinhança como estratégia: conjunto existente e novas unidades habitacionais.
Defining Neighbouring Units as a strategy: existing settlement and new housing units.

A presente proposta parte da vontade de compreender o valor social da arquitectura no âmbito dos conjuntos 
habitacionais de promoção pública, enquanto articuladores de [des]continuidades urbanas e sociais e na redefinição 
das comunidades que os integram.

A discussão em torno das questões habitacionais tem vindo a reforçar a necessidade de repensar formas de 
regeneração não só do edificado degradado mas também dos próprios territórios, através da densificação minuciosa 
– no sentido de consolidar, ‘coser’ e integrar os grandes conjuntos habitacionais no seu meio.

Deste modo, o Concurso para concepção de um conjunto habitacional e reabilitação das áreas municipais em Lordelo 
do Ouro permite recentrar o discurso no contexto portuense. O Concurso surge como mote para reflectir sobre a 
densificação habitacional de um território habitado e sujeito à progressiva degradação que se prolonga do fogo ao 
espaço público, e das condições da habitabilidade ao sentido de comunidade.          

Questionando o programa e Solução de Referência que guiam o Concurso, o presente exercício avança com uma 
proposta para clarificar o existente sem potenciar fragilidades, complementá-lo funcionalmente, dar resposta às 
necessidades que aí se impõem, promover a reorganização social e a responsabilização comunitária pelo lugar através 
da reorganização dos ‘espaços-entre-edifícios’ em torno de unidades de convivência. Considera-se que a viabilidade 
da proposta em benefício do encontro entre novo e existente, entre actuais e novos moradores, reside na intervenção 
essencialmente a partir da clarificação (espacial e de gestão) dos espaços partilhados.

 Não obstante, esta não se trata apenas de uma outra possibilidade de resposta ao Concurso, mas de uma proposta 
de princípios fundamentalmente diversos, questionando os blocos livremente distribuídos ‘que o Sol orienta’ que se 
preconiza e perpetua, e procurando o reforço de um sentido de comunidade através da recuperação espacial e 
funcional do conjunto.

LUGAR COMUM: O DESENHO DO ESPAÇO-ENTRE-EDIFÍCIOS.
PRINCÍPIOS DE DENSIFICAÇÃO HABITACIONAL DOS BAIRROS DR. NUNO PINHEIRO  
TORRES E DE LORDELO.

5.2 Mariana Sofia A. de Aguiar Antunes - Finalista I Nominee

Carla Garrido de Oliveira - Orientador I Tutor

Filipa de Castro Guerreiro - Co-orientador I Tutor

Unidade de Vizinhança ‘Clustering Around’: Axonometria.
Neighbouirng Unit ‘Clustering Around’: Axonometric drawing.
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Do registo à gradual transformação: a Unidade de Vizinhança a partir da revisão espacial do conjunto.
From observation to gradual transformation: spatial regeneration towards the Neighbouring Unit.
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Our proposal aims at creating an understanding of architecture’s social relevance in the context of public housing 
settlements. We focus on these as articulators of urban and social [dis]continuities and on their role in redefining a 
sense of community.

The ongoing discussion concerning public housing deal with calls for regeneration of both run-down housing blocks and 
respective territories through careful densification as key-intervention to consolidate and ‘stitch’ together the vast and 
detached settlements with the surrounding environment. 

Thus, the design Competition for affordable housing and urban regeneration of a designated area for public housing in 
Lordelo do Ouro re-centres the speech in the city of Porto. The Competition sets the ground to further rethink housing 
densification in already-inhabited and progressively degraded territories - from the housing unit to the public space, and 
from the living conditions to a sense of community. 

We question the elements and Reference Solution serving as guidelines for this Competition while simultaneously 
contributing with a proposal to clarify the existing without enhancing urban discrepancies. Our aim is to complete the 
place in its functional dimension, to answer to its pressing needs, to promote communal coordination and responsibility 
for the life and ‘space-between buildings’ while organizing around neighbouring units. We consider that the viability of a 
new proposal dwells in clarifying shared spaces in definition, use and management, where both new and already-settled 
buildings and inhabitants can harmoniously coexist. 

Nevertheless, we consider our proposal as not just another possibility to address the Competition but rather one that 
is substantially diverse in principles. Therefore, we challenge the underlying principle of free-standing blocks that is 
perpetuated, while attempting to improve a sense of community through spatial and functional regeneration of the 
housing settlement.

Lugar de intervenção: os bairros Dr. Nuno Pinheiro Torres e de Lordelo, Lordelo do Ouro, Porto.
Intervention site: Dr. Nuno Pinheiro Torres and Lordelo housing settlements, Lordelo do Ouro, Porto.

COMMON PLACE, THE DEFINITION OF SPACE-BETWEEN-BUILDINGS
GUIDELINES FOR DENSIFICATION IN DR. NUNO PINHEIRO TORRES AND LORDELO HOUSING 
SETTLEMENTS
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In virtus- paisagem alternativa para o miradouro das Virtudes no Porto. | Ecorua- proposta de alteração do pavimento da rua 31 de 
Janeiro no Porto. | Cheias- utilização alternativa para o espaço público. In virtus- alternative landscape for the Virtudes viewpoint in 
Oporto. | Ecostreet- proposal for the modification of the pavement of the 31 de Janeiro street in Oporto. | Flood- alternative use for 
public space.

O projeto apresentado anuncia uma investigação que, ancorada à abstração e a um conjunto de pensamentos 
disruptivos e insondáveis, tem em vista descodificar o enigma do real, onde arquitetura e cidade convergem. Um 
abandono momentâneo do mundo físico promove a tangência com a arte e imagem, respetivos autores e obras que 
conservam o melhor dos dois mundos, material e imaterial.

Fragmentos dispersos e imagens com vontade própria dominam a camada da inconsciência como vestígios e nuances 
da arquitetura e cidade que nunca nos permitem abandoná-las, física e espiritualmente. Concebido enquanto arquivo 
do presente, este projeto cria um espaço inédito entre o real e a ficção, onde a utopia emerge enquanto método de 
pensar a cidade, antecipando uma futura prática em arquitetura. 

Idêntica à ambição de Walter Benjamin, a dissertação aspira a uma ‘obra feita de fragmentos’ que se alastram da forma 
ao conteúdo, da estrutura ao método. Fragmentos que refletem o processo de desconstrução do real e a urgência de 
construção de uma nova imagem de cidade.

A intenção de produzir um movimento contra o real estático e imóvel concretiza-se no deambular entre capítulos, 
através de imagens e obras que enriquecem o estudo crítico e inovador sobre a arquitetura e a sua circunstância atual.  

A narrativa, que parte da utopia para chegar ao real, centraliza a ação no resgate de fragmentos da banalidade 
do quotidiano, que transitam da memória para o consciente, tornando-se visíveis e úteis enquanto instrumentos do 
pensamento arquitetónico, imagens que se projetam e nos projetam para lá do espaço real da cidade. 

Enquanto estratégia de projeto, a colagem permite movimentar, criar ou apagar elementos da história, redesenhar 
cenários presentes ou imaginar os do futuro. Possíveis ou impossíveis no universo do real, estas imagens fictícias são 
um motor de inspiração e uma arma de crítica, alternativa ao discurso que, limitado às palavras, é muitas vezes ignorado 
ou esquecido no contexto das cidades.

FRAGMENTOS DE CIDADE 
IMAGENS DE ARQUITETURA, DO ESPAÇO E DA MEMÓRIA

5.3 Raquel Pelicano Teixeira Lagoa - Finalista I Nominee

Pedro Leão Ramos Ferreira Neto - Orientador I Tutor

[MENÇÃO ESPECIAL PENSAMENTO E CRÍTICA]

O antiquário - transladação da parte antiga da cidade para uma ilha no Atlantico.
The antiquarian transportation of the old part of the city to an island in the Atlantic Ocean.
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O livro aberto - fotografias do livro da dissertaçãono formato A4.
The open book - photographs of the dissertation book in A4 format.

The project presented announces an investigation that, anchored to abstraction and a set of disruptive and untrustless 
thoughts, aims to decode the enigma of the real, where architecture and city converge. A momentary abandonment of 
the physical world promotes tangency with art and image, respective authors and works that preserve the best of both 
material and immaterial worlds.

Scattered fragments and images with their own will dominate the layer of unconsciousness as traces and nuances of 
architecture and city that never allow us to abandon them, physically and spiritually. Conceived as an archive of the 
present, this project creates an unprecedented space between the real and fiction, where utopia emerges as a method 
of thinking about the city, anticipating a future practice in architecture. 

Identical to Walter Benjamin’s ambition, the dissertation aspires to be a ‘work made of fragments’ that spread from form 
to content, from structure to method. Fragments that reflect the process of deconstruction of the real and the urgency 
of building a new image of the city.

The intention of creating a movement against the static and immovable real is realized in the wandering between chapters, 
through images and works that enrich the critical and innovative study of architecture and its current circumstance. 

The narrative, which begins from utopia to reach the real, centralizes the action in the rescue of fragments of the banality 
of everyday life, which move from memory to the conscious, becoming visible and useful as instruments of architectural 
thought, images that project themselves and project us beyond the real space of the city. 

As a design strategy, collage allows you to move, create or erase elements of history, redraw present scenarios or 
imagine those of the future. Possible or impossible in the universe of the real, these fictional images are an engine of 
inspiration and a weapon of criticism, an alternative to speech that, limited to words, is often ignored or forgotten in the 
context of cities.

Eterno presente- proposta de construção de um muro que enquadra a paisagem no miradouro da Vitória.
Eternal present- proposal for the construction of a wall that frames the landscape at the Vitória viewpoint.

FRAGMENTS OF CITY 
IMAGES OF ARCHITECTURE, SPACE AND MEMORY
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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

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
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Área de projeto. Project area.

São Pedro de Moel é objeto de estudo e a Arquitetura quer desenhar desafios sensíveis que articulam natureza e 
território como Paisagem.

A identidade da praia deve-se à intensidade do pinhal envolvente sobre as dunas que lhe suportam a imagem. Também, 
ao êxito de um plano que forçou a arquitetura a integrar a natureza, onde habitações emergem entre pinheiros. Hoje, 
a luta dos cidadãos empenhados no desenvolvimento do seu lugar urbano reflete o medo acrescido pelo desgaste 
do tempo.

O desafio do projeto amplifica-se com a exploração deste território sensível, polvilhado de espaços que iludem subtemas 
adormecidos, que inspira o acrescentar de  valores à sua condição essencial. A intensificação da leitura da paisagem 
é denominador comum para um percurso pedonal estruturante, que tem como objetivo proporcionar experiências de 
imersão sensorial no território. Ao complementar as voltas dos cinco e dos sete, pequenas rotas estabelecidas na faixa 
de proteção litoral do Pinhal do Rei, o percurso sinaliza pontos de categorias diversas, puramente fisiológicas ou de 
aventura e descoberta. A sequência de lugares inscritos na paisagem desafia os utilizadores para a oportunidade de 
experimentar distintas percepções sensoriais. Distância, tempo e clima sublinham diferenças e também cultura. Ao 
expandir as voltas de São Pedro acrescenta-se-lhes valor de autodescoberta em passeio lúdico e educativo.

São treze estâncias que ligam cada lugar aos seus valores culturais e que se completam com as experiências do 
corpo na paisagem. É-se confrontado com a altitude, numa torre de observação e num mirante, acima da copa das 
árvores, ou fascinado num momento de contemplação do horizonte, enquanto se ouve o vento, ou as ondas do mar 
no fundo de uma arriba. No lugar da escrita homenageia-se a literatura do poeta local Afonso Lopes Vieira. Há ainda 
um percurso escavado e uma gruta que envolvem e comprimem, para depois proporcionarem deslumbramento numa 
ampla clareira luminosa...

SENSORES DE PAISAGEM 
DESCODIFICAR A PAISAGEM, EM SÃO PEDRO DE MOEL, ATRAVÉS DA LEITURA DOS LUGARES

11.1 Bárbara Alexandra Costa Silva - Finalista I Nominee

João Paulo Cardielos - Orientador I Tutor

[MENÇÃO ESPECIAL PAISAGEM]

Mapa de estrutura do Pinhal de Leiria. Pinhal de Leiria structure map.
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1. Camuflagem - talhão 248, junto ao ribeiro, a 100m do parque de merendas.
1. Camouflage - pine forest - plot 248, next to the stream, 100m away from picnic area.

São Pedro de Moel is the case study and Architecture will design sensitive challenges that articulate nature and territory 
as Landscape.

The beach’s identity is due to the intensity of the surrounding pine forest on the dunes that support its image, and to 
the success of a Plan that forced architecture to integrate nature, where dwellings emerge among pine trees. Today, 
the struggle of citizens committed to the development of their urban place reflects the fear increased by the wear and 
tear of time.

The project’s challenge is amplified when the exploration of this sensitive territory, sprinkled with spaces that delude 
dormant sub-themes, proposes to add values to the essential condition of places. The intensification of the reading of the 
landscape is a common denominator for a structuring pedestrian path, which aims to provide experiences of sensorial 
immersion in the territory. By complementing the loops of five and seven, small routes established in the coastal 
protection strip of Pinhal do Rei, the route points out points of different categories, purely physiological or of adventure 
and discovery. The sequence of places in the landscape challenges the user to experience, in different places, different 
sensory perceptions. Distance, hourly time and climate underline differences and also culture. By expanding the São 
Pedro loops, the value of self-discovery is added in a playful and educational tour.

Thirteen stays are proposed, that link each place to its cultural values, and they are complemented with particular 
experiences of the body in the landscape. One is confronted with altitude, in an observation tower and a viewpoint, above 
the treetops, or fascinated in a moment of contemplation of the horizon, while listening to the wind, or to the waves of the 
sea at the bottom of the cliff. Somewhere, the place of writing honors the literature and memory of the local poet Afonso 
Lopes Vieira. There is an excavated path and an artificial grotto, which envelop and compress us, and then provide the 
dazzle in a wide luminous clearing…

Um percurso de imersão pontuado por treze lugares de experiência e descoberta.
An immersion path punctuated by thirteen places of experience and discovery.

LANDSCAPE SENSORS 
DECODING THE LANDSCAPE, IN SÃO PEDRO DE MOEL, THROUGH READING THE PLACES
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Reconversão de um depósito cilíndrico com menor perfuração do invólucro metálico - Silo A.
Reconversion of a cylindrical deposit with less perforation of the metallic casing - Silo A.

Este trabalho levou a pensar a arquitetura da cidade e o modo de a habitar Pós-Carbono e Pós-Pandemia, tendo como 
base o local onde hoje se encontra a Refinaria de Matosinhos, em Leça da Palmeira.

A presente proposta foi desenvolvida em três fases:

- Estratégia de turma que compreende toda a área da Refinaria e envolvente;

- Adaptação da estratégia de turma à área de intervenção selecionada pelo nosso grupo;

- Desenvolvimento de dois programas (espaços públicos qualificados e habitação comunitária) num quarteirão da 
antiga Refinaria, reconvertendo dois depósitos de combustível cilíndricos ali existentes.

 
A Refinaria de Matosinhos em Leça da Palmeira, objeto do presente estudo, viverá um futuro próximo como “vazio”, 
sendo urgente, face ao seu enquadramento urbano-paisagístico, reconverter aquela área, através de um projeto urbano, 
todo ele pensado e planeado de forma sustentável para o Homem na sua vivência em comunidade. 

A nível de estudo individual, a minha proposta compreende um quarteirão da antiga Refinaria do Cabo do Mundo onde 
procuro desenvolver a ideia para um espaço público qualificado e de duas habitações comunitárias do tipo co-living. 

Aparentemente o conceito pode ser associado a espaços individualizados que acomodam uma única pessoa, mas 
o co-living pode desenvolver tipologias que possibilitam a uma família crescer, adaptando-se a célula habitacional de 
modo a acolher até dois filhos.

Os edifícios são projetados para um período de pós-pandemia. Mas o estudo da sua funcionalidade foi efetuado 
com o cuidado de prever uma situação pandémica semelhante àquela que estamos a viver no presente. A natureza 
funcional dos espaços privativos visa prepará-los para o isolamento individual de pessoas infetadas ou confinadas, por 
concentrarem em si as necessidades básicas de um espaço habitacional, ao mesmo tempo que permitem um cordão 
de ligação ao mundo exterior através das suas varandas individualizadas.

CO-HABITAR NO MUNDO PÓS-CARBONO E PÓS-PANDEMIA
PROPOSTA PARA UM QUARTEIRÃO SUSTENTÁVEL NA ANTIGA REFINARIA DO CABO DO MUNDO

11.2

Planta da proposta de turma | Fotomontagens das diferentes zonas.
Class proposal plan | Photomontages of the different zones.

Cátia Vanessa Cunha Baptista  - Finalista I Nominee

Nuno Alberto Leite Rodrigues Grande  - Orientador I Tutor

[MENÇÃO HONROSA]
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Axonometria Estrutural - Silo B.
Structural Axonometry - Silo B.

This work led us to think about the city’s architecture and the way of habiting it Post-Carbon and Post-Pandemia, based 
on the place where the Matosinhos Refinery is located, in Leça da Palmeira.

This proposal was developed in three phases: 

- class strategies that include all entire Refinery área and surroundings.

- an adaptation of the class strategies to the selection area selected by our group;

- Develop two programs (qualify public spaces and community housing) in a block of the old Refinery, reconverting two 
cylindrical fuel tanks.

Given the urban and landscape environment of the Matosinhos Refinery in Leça da Palmeira, it is urgent to reconvert 
this structure through an urban project, thought out and planned in a sustainable way for Man to live in the community.

At the individual study level, my proposal covers a block of the old Cabo of the World Refinery, where I try to develop 
an idea for a qualified public space and two community co-living spaces. 

The concept can be associated with individualized spaces that accommodate a single person, but co-living can develop 
typologies that allow a family to grow, adapting the housing cell to accommodate up to two children.

The buildings are designed for a post-pandemic period, but the study of it is functionality was carried out with care to 
predict a pandemic situation similar to the one we are experiencing at the moment. The functional nature of private 
spaces aims to prepare them for the individual isolation of infected or confined people, as they focus on the basic needs 
of living space while at the same time allowing a connection to the outside world through their individualized balcony.

Reconversão de um depósito cilíndrico com maior perfuração do invólucro metálico - Silo B.
Reconversion of a cylindrical deposit with increased perforation of the metallic casing - Silo B.

MATOSINHOS REFINERY | LEÇA DA PALMEIRA
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Evolução do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, desde a fundação à intervenção proposta. 
Coimbra’s Santa Cruz Monastery evolution, from the foundation to the proposed intervention.

Este projeto propõe uma dignificação do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, através da sua reabilitação enquanto 
espaço museológico. Esta instituição, que representa atualmente um dos espaços patrimoniais mais relevantes de 
Coimbra, foi fundada em 1131 e mais tarde viria a ser submetida a intervenções manuelinas e joaninas. Não obstante 
da sua importância histórica, com a extinção das ordens religiosas em 1834, acaba por mergulhar numa imensa 
descaracterização com a perda de alguns espaços, assim como parte do espólio, que foi desviado para outras 
instituições.

A proposta apresentada passa exatamente pela reinterpretação contemporânea de alguns desses espaços à data 
de 1834. O ponto de partida será, por isso, uma abordagem histórica ao mosteiro e espaço envolvente, usada 
posteriormente como principal referência e justificação da intervenção. Esta, pretende dar uma nova dinâmica ao 
Mercado D. Pedro V através da sua substituição e subsequente transformação do espaço exterior que envolve o 
mosteiro. Pretende ainda devolver à cidade a desaparecida torre sineira, demolida em 1935, assim como ao claustro da 
Manga a sua escala e geometria original, através de um edifício que insere novamente a fonte na clausura primitiva. Esta 
intenção resulta necessariamente na demolição de alguns edifícios que aquando da sua construção não respeitaram os 
limites do antigo claustro, o que culmina numa proposta de certa forma radical, que procura essencialmente levantar 
questões sobre a forma de resolver um problema que existe há muitos anos em Coimbra.  

Este novo edifício torna-se assim o principal objeto de trabalho, constituindo-se como uma ampliação do espaço 
museológico atual do mosteiro, permitindo não só o aumento da área expositiva, como a introdução de funções 
essenciais que lhe faltam atualmente. A ligação entre os dois espaços facilita também a criação de um percurso lógico 
de visita, tornando ainda possível o retorno e organização de todo o espólio de obras.

RESIGNIFICAR O LUGAR 
PROJETO DE REABILITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MOSTEIRO DE SANTA CRUZ DE COIMBRA E ÁREA 
URBANA ENVOLVENTE

11.3

Imagem virtual do claustro da Manga após intervenção (vista do canto sudoeste).
Virtual image of the Manga cloister after the intervention (view from the southwest corner).

Rafael Marques Rebimbas - Finalista I Nominee

João de Lima Mendes Ribeiro - Orientador I Tutor

Rui Pedro Mexia Lobo - Co-orientador I Tutor
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Planta de intervenção urbana.  
Urban intervention plan.

This project proposes the dignification of Coimbra’s Santa Cruz Monastery, through its rehabilitation as a museum space. 
This institution, which currently represents one of the most important heritage spaces in Coimbra, was founded in 1131 
and later subjected to Manueline and Johannine interventions. Despite its historical importance, the extinction of the 
religious orders in 1834, plunged the monastery into an immense loss of character with the extinction of several spaces, 
as well as part of its collection, which was diverted to other institutions.

This proposal goes through the contemporary reinterpretation of some of those spaces as they were in 1834. The 
starting point will be an historical approach to the monastery and its surroundings, later used as the main reference and 
justification for the proposed intervention. This one intends to give a new dynamic to the D. Pedro V Market through 
its replacement, and the subsequent transformation of the exterior space that surrounds the monastery. The proposal 
also intends to return the missing bell tower to the city, demolished in 1935, as well as the original scale and geometry 
to the Manga cloister, through a building that once again inserts the fountain into the original enclosure. This intention 
necessarily results in the demolition of some buildings that, when they were built, did not respect the limits of the old 
cloister, which culminates in a radical proposal, which essentially seeks to raise questions about how to solve a problem 
that has existed for many years in Coimbra.

This new building will be the main focus of this work, translating into an expansion of the current museum space of 
the monastery, allowing not only the increase of the exhibition area, but also the introduction of essential functions that 
are currently missing. The connection between the two spaces also allows the creation of a logical visit route, making it 
possible to return and organize the entire collection of works.

RE-SIGNIFYING THE PLACE 
REHABILITATION AND VALORIZATION PROJECT FOR COIMBRA’S SANTA CRUZ MOSTERY AND 
THE SURROUNDING URBAN AREA

Corte longitudinal pelo centro do claustro da Manga. 
Longitudinal section through the center of the Manga cloister.
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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

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
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Esquissos de estudo, na procura de se criar uma massa feita de matéria do lugar.  
Study sketches in an attempt to create a mass made of local matter.

Este projeto tem como objetivo a conceção de uma proposta para um Centro de Interpretação da Serra da Estrela, 
localizado nas Penhas da Saúde, Covilhã.

O tema surge com a motivação de intervir na paisagem natural e em aprofundar o conhecimento da relação entre a 
natureza e a arquitetura, na procura e na reflexão de como intervir no lugar. Assim criar uma construção que articule 
os dois temas, que se fundam, na procura da identidade do lugar, contexto natural, contexto histórico e o valor 
da paisagem, com base nas referências, conceito e intenções na conceção da proposta. Este projeto tem como 
finalidade de ter uma proposta arquitetónica, mas também, permita o debate e abertura de concursos públicos para a 
implantação de um projeto desta natureza na região. 

No compromisso de desenvolver uma proposta de construção de um Centro Interpretativo da Serra da Estrela, 
integrado na paisagem natural. Um equipamento direcionado para a promoção e conhecimento do património natural 
do parque natural da Serra da Estrela. A escolha do lugar da implantação, Piornos, no coração do parque natural, 
possibilita a educação e a interpretação, bem como a contemplação das várias especificidades da paisagem, como a 
profundidade, proximidade e os limites da natureza.

Para Álvaro Siza Vieira o esquisso é um instrumento fundamental na sua metodologia de trabalho. Para este projeto foi 
usado o mesmo processo, a observação in situ e a sua representação em esquissos. Pela inquietação em compreender 
e analisar a identidade da paisagem, os esquissos fizeram parte deste processo por serem elementos fulcrais na 
constante busca da forma adequada, de procura e de experimentação. 

Na procura de se descodificar a identidade da paisagem natural da serra, desde observar e representar em esquisso 
os vários locais, permitiu entender a identidade do lugar e também gerar referências para ser projetada uma construção 
que se fundisse com a paisagem natural.

A luz em ação. Foi esta a identidade da paisagem que se queria materializar e representar na estereotomia da massa.

PROJECTO DE UM CENTRO INTERPRETATIVO DA SERRA DA ESTRELA
PENHAS DA SAÚDE

António Guilherme Seixas Mendes - Convidado I Guest

Miguel Santiago Fernandes - Orientador I Tutor

Foto Montagem, Alçado Norte. Photo Montage, North Elevation.

12.1
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Esquissos da Estereotomia do edifício. Sketches of the Stereotomy of the building.

Esquissos dos espaços interiores do edifício. Sketches of the building’s interior spaces.

This project aims to design a proposal for an Interpretation Center in Serra da Estrela, located in Penhas da Saúde, 
Covilhã.

The theme arises with the motivation to intervene in the natural landscape and to deepen the knowledge of the 
relationship between nature and architecture, in the search and reflection on how to intervene in the place. Thus, creating 
a construction that articulates the two themes, which merge, in the search for knowledge of the place, natural and 
historical context and the value of the landscape, based on the references, concept and intentions of the design of the 
proposal. Thus, creating a construction that articulates the two themes, which are based, in the search for knowledge 
of the place, natural contexto, historical context and the value of the landscape, based on the references, concept and 
intentions of the proposal’s conception. The purpose of this project is to have an architectural proposal, but also to allow 
the debate and opening of public tenders for the implementation of a project of this nature in the region.

The objective will be to present a proposal for the construction of an Interpretative Center in Serra da Estrela, integrated 
into the natural landscape. Equipment aimed at promoting and knowing the natural heritage of the Serra da Estrela 
natural park. The choice of the location for the implantation, Piornos, in the heart of the natural park, allows for an 
educational and interpretive, as well as the contemplation of the various specificities of the landscape, such as depth, 
proximity and limits of nature.

For Álvaro Siza Vieira, a sketch is a fundamental tool in his work methodology. The same process as Siza Viera was 
used for this project: the observation in situ and its representation in sketches. Due to the concern in understanding and 
analyzing the identity of the landscape, the sketches were part of this process because they are crucial elements in the 
constant search for an acceptable form of pursuit and experimentation.

The search to decode the identity of the natural landscape of mountains, observing and representing in sketches the 
various places, allowed one to understand the essence of the site and generate references to design a building that 
would merge with the natural landscape.

Light in action. This was the identity of the landscape that one wanted to materialize and represent in the stereotomy 
of the mass.

INTERPRETATION CENTER IN SERRA DA ESTRELA
MATERIALIZATION OF LIGHT IN ARCHITECTURE

Anatomia do edifício. Percurso contínuo em forma concetual de um Claustro.  
Building anatomy. Continuous route in the conceptual form of a Cloister.
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13 University of Lisbon
FACULTY OF ARCHITECTURE, URBANISM AND 
INTERIORS AND BUILDING REHABILITATION

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

13 Universidade de Lisboa
FACULDADE DE ARQUITECTURA, URBANISMO E 

INTERIORES E REABILITAÇÃO DO EDIFICADO

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
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Vista frontal do Pontão de que desenvolve em direção ao mar, com libertação de fumo na extremidade.

A Cidade da Beira constitui um território fragilizado. Não só resulta de um processo de crescimento rápido como é 
constantemente ameaçada por desastres naturais, como o Ciclone Idai (2019), cuja ocorrência nivelou a urgência de 
responder à necessidade de habitação dos vivos com o tratamento dos mortos.

O facto de a mortalidade decorrente desta calamidade ter sido acentuada por lacunas do plano original, de José Porto, 
principia um desafio. Embora haja uma paisagem distinta que se consolidou, com um património arquitetónico notável 
no âmbito da Arquitetura Moderna Tropical, é também clara a deficiência de estratégias que minimizem o impacto 
deste tipo de catástrofes.

Há, então, a tarefa de conciliar a imagem da cidade existente com uma proposta de desenho urbano que completasse 
um plano inacabado e defeituoso.

A propósito do mesmo problema, propõe-se uma tipologia que suscita um problema complementar e que implica uma 
compreensão e desconstrução da cultura moçambicana e respetiva visão perante o tema da Morte. A partir desta é 
possível estruturar um ritual, sob a forma de uma solução arquitetónica, em que se compatibiliza a cremação com uma 
visão assente em crenças e práticas específicas.

Ao mesmo tempo, é feita uma análise profunda da evolução da Arquitetura Fúnebre, que estabelece uma 
correspondência entre a habitação e os artefactos da morte. Assim, também é realizado um estudo sobre a evolução 
do modelo de habitação tradicional moçambicano de modo a recolher os aspetos perenes ao longo da mesma e que 
se deveriam manifestar no equipamento desenvolvido. Sendo imperativa a proposição uma solução para o problema 
dos “vivos”, esta investigação serviu igualmente de base para o desenho de novos modelos de habitação.

É tanto a propósito da Vida, como a propósito da Morte, que este trabalho reúne uma investigação que põe em 
evidência várias dimensões deste território, no âmbito da Arquitetura.

DO PÓ, AO PÓ
CREMATÓRIO DA CIDADE DA BEIRA

Duarte Miguel Domingos Franco da Rosa  - - Finalista I Nominee

Miguel Baptista-Bastos - Orientador I Tutor

Jorge Luís Firmino Nunes - Co-orientador I Tutor

[MENÇÃO HONROSA]

Planta e Axonometria da estratégia urbana, dividida em três etapas principais.

13.1
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Regarding the same problem, it is proposed a typology that raises a complementary problem and that implies an understanding 
and deconstruction of Mozambican culture and respective vision regarding the theme of Death. From this it is possible to build a 
ritual, in the form of an architectural solution, in which cremation is compatible with a vision based on specific beliefs and practices.

At the same time, it is made an in-depth analysis of the evolution of Funeral Architecture which establishes a correspondence 
between housing and the artefacts of death. Thus, a study is also carried out on the evolution of the traditional Mozambican 
housing in order to collect the perennial aspects that should be manifested in the developed equipment. As it is imperative to 
propose a solution to the problem of the “living”, this investigation also served as a basis for the design of new housing models.

It is both on the subject of Life and on the subject of Death that this work brings together an investigation that highlights various 
dimensions of this territory, within the scope of Architecture.

Simulação do ambiente das novas habitações, dando continuidade à evolução da habitação moçambicana.

The City of Beira is a fragile territory. Not only does it result from a rapid growth process as it is constantly threatened 
by natural disasters, such as Cyclone Idai (2019), which occurrence leveled the urgency of the need for housing for the 
living with the treatment of the dead.

The fact that the mortality resulting from this calamity has been accentuated by flaws in the original plan, by José Porto, 
begins a challenge. Although there is a distinct landscape that has been consolidated, with a remarkable architectural 
heritage within the scope of Tropical Modern Architecture, the deficiency of strategies that minimize the impact of this 
type of disaster is also clear.

There is, then, the task of reconciling the image of the existing city with a proposal of urban design that would complete 
an unfinished and flawed plan.

Detalhe construtivo das paredes enquanto dispositivo de iluminação, extração do fumo e columbário.

DUST TO DUST
A CREMATORIUM FOR BEIRA
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Proposta de projecto: plantas, cortes, alçados e vista da sala de exposições. 
Project Proposal: plans, sections, elevations, and view of the exhibition hall.

Na nossa era actual, marcada pela constante funcionalização e secularização da realidade, podemos observar uma 
constante desvalorização de uma interpretação espiritual do nosso cosmos, reduzido toda a existência ao plano material 
e suprimindo uma dimensão poética da arte da arquitectura. 

O dualismo entre a matéria e o espírito é algo meramente ilusório. 

A sistemática rejeição do Homem na infinita complexidade que este representa, fruto de uma desvalorização de uma 
dimensão transcendente e espiritual do seu Ser, e de uma constante redução da sua realidade ao domínio material, 
reforça as tendências consumistas e niilistas da nossa sociedade, sendo tal pensamento notavelmente destrutivo para 
a ideia de que a arquitectura é muito mais do que a criação do abrigo.

A arquitectura é simultaneamente símbolo de uma realidade transcendente e abrigo da nossa natureza efémera, física 
e mortal no mundo.

Assente no domínio das ideias e impulsionado pelas definições de espaço inefável de Le Corbusier, e de espaço 
imensurável de Luis Khan, o presente projecto de um observatório astronómico na Serra da Estrela, mais do que 
um espaço de observação e estudo do universo, apresenta-se enquanto um lugar de contemplação, introspecção e 
reflexão, tentando assim perceber como uma dimensão transcendente do ambiente construído pode ser suportada na 
nossa contemporaneidade através da arquitectura.

Sustentado no processo de ordenamento da realidade do ambiente construído, o projecto utópico do Templo das 
Estrelas procura assim redescobrir a importância de uma dimensão poética da arquitectura através de uma interpretação 
assente no mito e no imaginário colectivo do espírito humano. Efectivamente, por meio de uma abordagem de projecto 
focada numa vertente simbólica da arquitectura propõem-se, através do recurso aos arquétipos, à geometria e aos 
sistemas de proporção, uma reflexão da arquitectura enquanto processo constante de fundação e estruturação do 
cosmos e da existência efémera do Homem sobre o mundo. 

A arquitectura é, ultimamente, um receptáculo do fluir do tempo, o espaço ideal para o desenvolvimento físico, mental, 
e espiritual do Ser, num processo constante de construção e ordenamento da realidade ideal da nossa existência.

O TEMPLO DAS ESTRELAS
IMAGEM DA ESPIRITUALIDADE E REFLEXO DA TRANSCENDÊNCIA

João Duarte Estêvão Ramos - Finalista I Nominee

Jorge Luís Firmino Nunes - Orientador I Tutor

Miguel Calado Baptista-Bastos - Co-orientador I Tutor

Vista do Observatório Astronómico na Serra da Estrela. View of the Astronomical Observatory on Serra da Estrela.
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Axonometria e maquete de pormenor em corte.
Axonometry and sectional detail model.

In our current era, marked by the constant functionalisation and secularisation of reality, we can observe a constant 
devaluation of a spiritual interpretation of our cosmos, reducing all existence to the material plane and suppressing a 
poetic dimension of architecture.

The dualism between matter and spirit is something merely illusory.

The systematic rejection of Man in the infinite complexity that he represents, resulting from a devaluation of a 
transcendent and spiritual dimension of his Being, and the constant reduction of its reality to the material domain, 
reinforces the consumerist and nihilistic tendencies of our society, and such thinking is remarkably destructive to the 
idea that architecture is much more than the creation of shelter.

Architecture is both a symbol of a transcendent reality and a shelter from our ephemeral, physical and mortal nature 
in the world.

Grounded in the realm of ideas and driven by Le Corbusier’s definitions of ineffable space, and Luis Khan’s definitions 
of immeasurable space, the present project of an astronomical observatory in Serra da Estrela, more than a space of 
observation and study of the universe, presents itself as a place of contemplation, introspection, and reflection, thus 
trying to understand how a transcendent dimension of the built environment can be supported in our contemporaneity 
through architecture.

Sustained in the process of ordering the reality of the built environment, the utopian project of the Temple of The Stars 
thus seeks to rediscover the importance of a poetic dimension of architecture through an interpretation based on myth 
and the collective imagination of the human spirit. In fact, through a project approach focused on a symbolic aspect 
of architecture, it is proposed, using archetypes, geometry and proportion systems, a reflection of architecture as a 
constant process of foundation and structuring of the cosmos and of the ephemeral existence of Man on the world.

Ultimately, architecture is a receptacle of the flow of time, the ideal space for the physical, mental, and spiritual 
development of the Being, in a constant process of construction and ordering of the ideal reality of our existence.

Maquetes de projecto: implantação no território, edifício e planetário.
Project models: implantation on the territory, building, and planetarium.

THE TEMPLE OF THE STARS 
IMAGE OF SPIRITUALITY AND REFLECTION OF TRANSCENDENCE
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Diálogo com o lugar e com o edificado pré-existente - Cortes Transversais.
Dialogue with the place and with the pre-existing buildings - Transversal Sections.

A conceção dos vários planos para a defesa marítima originou a construção de várias Fortificações Militares, que 
durante séculos, consolidaram e protegeram o território marítimo e terrestre. Idos os tempos de guerra, muitas das 
estruturas militares que caracterizavam a barra do tejo, ficaram obsoletas e as necessidades evolutivas da cidade não 
se coadunavam mais com a sua utilização bélica. Muitas foram sofrendo alterações ao longo dos séculos e adaptadas 
a novos usos, outras, permanecem devolutas. 

O Forte da Nossa Senhora da Saúde, erigido no início do Século XVI, na Trafaria, representa um desses casos de 
abandono. Nesse sentido, a intervenção no Forte surge como uma oportunidade de reabilitação e valorização deste 
exemplar militar, que representa a cultura e a memória matricial da vila da Trafaria. 

Numa viagem do passado ao futuro, a proposta arquitectónica e urbana reflete a importância da análise histórica da 
defesa marítima da barra do tejo e a importância da memória na arquitetura e da identidade coletiva, como premissas 
para devolver o forte à vila. 

A proposta para a reabilitação e consolidação do núcleo preexistente define uma estratégia de articulação com o 
novo programa– Escola de Hotelaria e Turismo - que para além de potenciar o desenvolvimento do turismo em todo 
o concelho, reforça a relação simbiótica entre os elementos naturais e antrópicos do território e permite a reintegração 
e formação da comunidade jovem. 

A definição dos três novos volumes destinados à escola assenta na relação de complementariedade com o edificado 
preexistente e com a envolvente natural, onde se procura reafirmar a continuidade territorial através dos novos 
percursos e praças que os interligam a várias cotas.

MEMÓRIA (RE)VISITADA  
REABILITAÇÃO DO FORTE DA TRAFARIA COMO ESCOLA DE HOTELARIA E TURISMO

João Pedro Martins Dias - Finalista I Nominee

António Miguel Neves da Silva Santos Leite - Orientador I Tutor

Enquadramento Geral da proposta e esquemas dos conceitos estruturantes. 
General framework of the proposal and schemes of structuring concepts.
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Axonometria Programática.
Programmatic Axonometry.

The design of the various plans for maritime defense led to the construction of several Military Fortifications which, for 
centuries, consolidated and protected the maritime and land territory. With the end of war, many of the military structures 
that characterized the bar of the Tagus became obsolete and the evolving needs of the city were no longer in line 
with its military use. Many have undergone changes over the centuries and adapted to new uses, while others remain 
unoccupied. The Nossa Senhora da Saúde Fort, built at the beginning of the 16th century, in Trafaria, represents one of 
these cases of abandonment. In this sense, the intervention in the Fort appears as an opportunity for the rehabilitation 
and valorization of this military example, which represents the culture and matrix memory of the Trafaria village. 

In a journey from the past to the future, the architectural and urban proposal reflects the importance of the historical 
analysis of the maritime defense of bar of the Tagus as well as the significance of memory in architecture and collective 
identity as premises to return the fort to the village. 

The proposal for the rehabilitation and consolidation of the pre-existing nucleus defines a strategy of articulation with the 
new program – School of Hotel and Tourism – which, in addition to promoting the development of tourism throughout 
the county, reinforces the symbiotic relationship between natural and anthropic elements of the territory while allowing 
the reintegration and education of the young community. 

The definition of the three new volumes for the school is based on the complementary relationship with the pre-existing 
buildings and with the natural surroundings, where an attempt is made to reaffirm the territorial continuity through the 
new paths and squares that connect them at different levels.

A Praça de água e materialização da linha de força pedonal.
The Water Square and materialization of the pedestrian strong line.

(RE)VISITED MEMORY
REHABILITATION OF FORT OF TRAFARIA AS A SCHOOL OF HOTEL AND TOURISM.
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Model “casa kit”. “Kit house” model.

A crise migratória e humanitária aumentou significativamente ao longo dos últimos anos, o que denota que muitas 
pessoas perderam o seu lugar de morada e arriscaram na procura de um novo, tornando-se refugiados. Existe uma 
necessidade recorrente e crescente de lugares de acolhimento designados como campos de refugiados, no entanto a 
maioria evidencia diversos problemas.

O presente Projeto Final de Mestrado, Refúgio Transitório, pretende dar resposta a esta questão, através da reflexão 
sobre o habitar e a sua reinvenção, associados ao sentido do acolhimento. Além disso, apresenta um estudo sobre 
soluções práticas com o objetivo de proporcionar aos refugiados um abrigo e um local que lhes permita reconstruir a 
sua qualidade vida e recuperar o sentimento de pertença. 

Os conceitos apoiados pela arquitetura temporária, sustentabilidade e flexibilidade, fundamentam e encaminham a 
proposta projetual desenvolvida. Tendo em conta a imprevisibilidade de acontecimentos que podem ocorrer, qualquer 
lugar pode necessitar de implementar abrigos para refugiados. Neste sentido, o panorama de três contextos distintos 
aqui apresentados, comprova e elucida a versatilidade do projeto.

REFÚGIO TRANSITÓRIO 
ARQUITETURA TEMPORÁRIA NO CONTEXTO DOS CAMPOS DE REFUGIADOS

Abrigo proposto num lugar temporário. Proposed shelter in a temporary place.

13.4 Sílvia Inês Santos - Finalista I Nominee

Margarida Louro - Orientador I Tutor

[MENÇÃO HONROSA]
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Abrigo para habitação. Shelter for housing.

The Human migratory crisis increased, significantly through the years, which reveals that many people lost their places 
and houses on the demanding of a new one. They became, therefore refugees. There is a recurrent and a growing 
need of refuge places. Usually, those places are known as refugee camps which are designed to welcome the refugees, 
though most of them have many problems.

The present final project, of the Master’s degree, Transitional Refuge, wants to give an answer to the problems mentioned 
above by doing an observation study about the housing and its reinvention, in a sense of refuge. Besides, this project 
presents different and possible solutions with the purpose of giving the refugees a safe and secure place to rebuild their 
own lives. As well as building on them a feeling of belonging.

The concepts leaned on the temporary architecture, sustainability and flexibility support and guide the initial developed 
proposal. Bearing in mind the unpredictability of events that might occur, in any place it may need to implement shelters 
to the refugees. On this matter the outlook of three different contexts proves and enlightens the versatility of the project.

Sustentabilidade. Plástico reciclado. Sustainability. Recycled plastic.

TRANSITIONAL REFUGE
TEMPORARY ARCHITECTURE IN THE CONTEXT OF REFUGEE CAMPS
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Como seria a cidade ideal? Uma cidade cheia de água....  What would the ideal city look like? A city full of water...

Uma visão utópica para a cidade.

Uma reflexão sobre a cidade, sobre a falta de articulação entre núcleos, sobre a barreira criada pela linha de caminho 
de ferro e, a relação entre a cidade, a água e o rio.

Onde a água volte a encontrar a cidade, onde a cidade volte a sentir o rio.

O vazio que se quer cheio. O negativo que se quer positivo. Uma frente cheia de espaços de oportunidade, cheia de 
vazios. Um vazio da linha de caminho de ferro que se quer preenchido.

Este sonho que resulta numa tentativa de solução, a Megaestrutura.

Uma vontade de reinventar a ribeira de Santarém em função de um novo limite da margem.Não se vê no limite uma 
divisão, mas sim uma oportunidade de explorar o vazio, criando espaços associados água. É tornando-se num muro 
habitável.

Ao longo da promenade projetam-se espaços onde a água se apresenta no seu sentido mais postiço.

Assim, vós se sentindo as diferenças de temperatura (desde os 12¼C aos 42¼C). Esta ideia vem das Termas 
Romanas, cuja extrema mudança de temperatura das águas quentes do Caldarium para as águas frias do Frigidarium 
eram consideradas o apogeu da saúde e do prazer da comunidade.

A LINHA DA ÁGUA
REINVENTAR A RIBEIRA DE SANTARÉM. O OLHAR SOBRE A CIDADE, A IMAGEM E OS 
PENSAMENTOS QUE SURGIRAM PARA UM FUTURO IDEALIZADO.

A Megaestrutra, o monumento continuo e a linha de água. The Megastructure, the continuous monument and the water line.

13.5 Carolina Daniela Marques Machado - Finalista I Nominee

João Miguel da Silva Leite - Orientador I Tutor

Sérgio Padrão Fernandes - Co-orientador I Tutor
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A água das termas. The water of thermae.

The utopic vision for the city. 

The reflection upon the city and the lack of articulation between nuclei, as well as the barrier created by the railway line 
and the relationship between the city, the water and the river.

Where the water meets the city, where the city feels the river.

The void that you want to fill. The negative that one wants to be positive. A front full of spaces of opportunity, full of 
emptiness. A void in the railway line that one wants to fill.

This vision that results in an attempt at a solution, the Megastructure.

A will to reinvent the Ribeira de Santarém according to a new limit of the river bank.

One doesn’t see in the limit a division, but an opportunity to explore the emptiness, creating the spaces associated to 
the water... becoming an inhabitable wall.

Along the promenade spaces are projected where water is presented in its most poetic sense.

This way, you will feel the temperature differences (from 12¼C to 42¼C). This idea comes from the Roman Baths, 
whose extreme change of temperature from the hot waters of the Caldarium to the cold waters of the Frigidarium were 
considered the apogee of health and pleasure of community.

THE WATER LINE
THE LOOK ON THE CITY AND THE THOUGHTS THAT EMERGE FOR AN IDEALIZED FUTURE.

O percurso pelas termas. The promenade through thermae.
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Lezíria + Ribeira vista das Portas do Sol. Lezíria + Ribeira view from Portas do Sol.

Santarém insere-se num sistema alargado com uma escala peninsular – o Tejo. 

Entendemos que a cidade é um ponto nesta estrutura e começamos a pensar o território a partir daí. O rio que liga a 
cidade e o mar, e que liga os homens a este território.

Numa segunda escala de aproximação entramos no âmbito do baixo-Tejo e da lezíria. A lezíria é uma extensa área de 
produção – uma paisagem construída ao longo do tempo através do controlo da água. Perde-se no tempo a origem 
das valas, canais e diques que servem para a drenagem e contenção da água. A lezíria é uma grande várzea, espaço 
de domínio hídrico – é, portanto, um território da água idealizado como espaço de produção e transporte. A lezíria é 
uma paisagem idealizada e construída. 

É a partir do Tejo que se forma o imaginário da cidade de Santarém – pelo Tejo se chega a Santarém. O grande 
número de iconografia disponível é exemplo da importância que a via fluvial teve no desenvolvimento e na criação de 
um imaginário sobre esta cidade. 

A Ribeira e Alfange assume-se como os núcleos ribeirinhos que actuavam como interfaces entre a cidade e o rio, mas 
nunca chegam a assumir o seu potencial enquanto ribeira – construir uma frente de rio urbana.

Este exercício de projecto tem como premissa repor o rio como meio de chegada à cidade, recuperando a 
navegabilidade, de forma a tornar Santarém num ponto terminal de navegação contínua mar-interior.

A memória do cais dos barcos da Ribeira serve como referência para imaginar uma nova relação deste território com a 
água. A Ribeira de Santarém é no nosso entender um núcleo urbano com vocação ribeirinha, mas cuja transformação 
em ribeira nunca se chegou a cumprir. Propomo-nos desenvolver uma ribeira para Santarém, procurando ir de 
encontro a esta vocação do espaço.

Para reaproximar de novo este núcleo urbano que se foi progressivamente afastando do rio e se apresenta agora numa 
situação insólita, utiliza-se a vala de Alvisquer, redesenhando a sua foz. Nesta operação alarga-se e reposiciona-se a 
vala, criando um canal que volta a trazer a água do Tejo à cidade e lhe devolve uma frente de rio.   

O antigo cais da Ribeira deverá dar lugar à praça da ribeira – recuperar este espaço como ponto de chegada a 
Santarém. Este é o elemento central da intervenção e a partir do qual toda a margem se desenvolve. Em confronto 
com a praça-cais define-se uma praça-água conformada como doca.

REPENSAR O LIMITE 
DA FORMA DA CIDADE À RESSIGNIFICAÇÃO DO LUGAR: O CASO DE SANTARÉM.

José Duarte - Finalista I Nominee

Sérgio Padrão Fernandes - Orientador I Tutor

Santarém | Estratégia | Ilustração.
Santarém | Strategy | Illustration.
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Exposição de Barcos | Ilustração. Boat Exhibition | Illustration.

Ribeira and Alfange served as the riverside urban areas that acted as interfaces between the city and the river, but they never 
fulfilled their potential as a ribeira  – to build an urban riverfront.

With these assumptions in mind, this project aims to restore the river as a means of arrival to the city, restoring navigability in order 
to make Santarém a terminal point for continuous sea-interior navigation.

The memory of Ribeira dos barcos docks serves as a reference to imagine a new relationship between this territory and the water. 
In our view, the Ribeira de Santarém is an urban space with a riverside vocation, but whose transformation into ribeira never took 
place. We propose to develop a ribeira for Santarém, seeking to meet this vocation of space.

In order to reconnect this urban space and the river we use the Alvisquer canal, redesigning it. In this operation the canal is 
widened and repositioned, creating a basin that brings water from the Tagus back to the city and gives it a river front.

The old dock of Ribeira is transformed into Praça da Ribeira – recover this space as a point of arrival to Santarém. This is the 
central element of the intervention and from which the entire margin is developed.

In this place of the river the situation is especially [spatially] complex. There is a node at the confluence of the river, Lezíria, ditch 
and ribeira.

Santarém is part of an extended system with a peninsular scale – the Tagus.

The city is a point in this  structure and we start thinking about the territory from here. The river connects the city and 
the sea, and links men to this territory.

On a second scale, we enter the sphere of the lower Tagus and the Lezíria. The Lezíria is an extensive production 
area – a landscape built over time through the control of water. The origin of the ditches, channels and dikes used to 
drain and contain the water is lost in time. The Lezíria is a large floodplain, a space of water domain – it is, therefore, a 
territory of water thought as a space for production and transport. The Lezíria is an idealized and constructed landscape.

It is from the Tagus that the image of the city of Santarém is formed – through the Tagus one arrives at Santarém. The 
large number of available iconography is an example of the importance that the waterway had in the development and 
creation of an imaginary about this city.

Doca | Axonometria. Dock | Axonometry.

RETHINK THE LIMIT.
FROM THE SHAPE OF THE CITY TO THE RESIGNIFICATION OF THE PLACE:  
THE CASE OF SANTARÉM.
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Estruturas Viárias. 1| Av. dos Bons Amigos  2| R. Bartolomeu Dias  3| R. António Sequeira.
Road structure. 1 - Bons Amigos Avenue  / 2 - Bartolomeu Dias Street / 3. António Sequeira Street.

Decorrente do crescimento repentino, desordenado e com um planeamento urbano pouco eficaz, Agualva-Cacém 
afigura-se como um aglomerado urbano metropolitano com diversas carências a nível territorial, com problemáticas 
e fragilidades resultantes das barreiras físicas e infraestruturais, da falência dos serviços urbanos ao planeamento dos 
espaços da cidade.

Este projeto tem como intuito o estudo e implementação de soluções e estratégias que possam responder às 
necessidades da cidade desfragmentada, colmatando as descontinuidades urbanas e a ausência de uma legibilidade 
constante e integrante, assente em modelos de mobilidade e acessibilidade, onde o espaço público se reflita como o 
elemento agregador de todo o território.

Adaptando as necessidades do território às componentes estratégicas a desenvolver, apresenta-se uma proposta 
urbana desenvolvida a três escalas, compreendendo a escala alargada, que engloba a extensão territorial entre 
Agualva e o Cacém, expondo-se as ligações e as dinâmicas existentes, e estabelecendo-se uma articulação funcional 
promotora das relações do sistema urbano, assente no eixo viário da Avenida dos Bons Amigos. 

Assumindo este eixo da cidade como difusor das vivências urbanas, prossegue-se a uma análise de intervenção a 
uma escala intermédia, que visa desenvolver um sistema circular e de distribuição urbana, reformulando hierárquica e 
morfologicamente a rede viária, e a requalificação de toda a rede de espaços públicos existentes.

Com a proposta de escala aproximada, promovem-se tipologias à reestruturação viária e a regeneração dos espaços 
intersticiais e expectantes da cidade, complementando-se com um novo espaço público, que se assume enquanto pilar 
principal na conceção estratégica.

ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO PARA A REGENERAÇÃO URBANA NOS NÚCLEOS ANTIGOS 
CONSOLIDADOS DA PERIFERIA METROPOLITANA. 
O ESPAÇO PÚBLICO COMO ELEMENTO ARTICULADOR. O CASO DE AGUALVA-CACÉM.

1| Concepção ideológica à circular de Agualva  2| Conectividades e ligações da Av. dos Bons Amigos.
1| Ideological design for the circular of Agualva  2| Connections for Bons Amigos Avenue.

13.7 Simão Mendes Carvalho - Finalista I Nominee

José Luís Mourato Crespo - Orientador I Tutor
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Áreas Expectantes-Expressão Arquitetónica. 1|Praça Centra de Agualva  2|Fotografias da Maqueta Urbana.
Empty Areas – Architectural Expression. 1|Central Square of Agualva  2|Urban Model Pictures.

Resulting from sudden, disorderly growth and ineffective planning of urban areas, Agualva-Cacém appears as an urban 
agglomeration, inserted in an metropolitan area, with several needs at the local level, with adversities and weaknesses 
resulting from physical and infrastructural barriers, from the failure of urban services, to the planning of city spaces.

This project aims to study and implement solutions and strategies that can respond to the needs of the defragmented city, 
filling the urban discontinuities and the absence of a constant and integral legibility, based on mobility and accessibility 
models, where the public space is the combining element of the entire territory.

Adapting the territory’s needs to the strategic components to be develop, an urban proposal is developed at three levels, 
comprising the broad scale, which encompasses the territorial extension between Agualva and Cacém, exposing the 
existing connections and dynamics, and establishing a functional articulation that promotes the interactions of the urban 
system, based on the road axis of Avenida dos Bons Amigos.

Assuming this axis of the city as a diffuser of urban experiences, then an intervention analysis at an intermediate scale, 
which aims to develop a circular and urban distribution system, reshaping the hierarchy and morphologically of the road 
network, and the requalification of the entire network of spaces existing audiences.

With the proposal of approximate scale, the restructuration of the road network is promoted, accompanied by the 
generation of the interstitial spaces in the area, complementing itself with a new public space, which is assumed as a 
pillar key in strategic design.

Áreas Expectantes. 1| Baixa da Estação  2| Jardim dos Bons Amigos  3| Praça Portas de Agualva.
Empty areas - architectonical expression. 1| Agualva central square  2| pictures urban model.

INTERVENTION STRATEGIES FOR URBAN REGENERATION IN FORMER CONSOLIDATED 
AREAS OF METROPOLITAN PERIPHERY
PUBLIC SPACES AS AN ARTICULATING ELEMENT. THE CASE OF AGUALVA-CACEM.
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Marcos materializados em edifícios singulares, painéis publicitários, árvores e painéis solares.
Landmarks materialized in unique buildings, advertising panels, trees and solar panels.

A A5, primeira autoestrada portuguesa, tornou-se o eixo principal de tráfego entre a capital e Cascais. Pensou-se a 
criação de uma experiência não só marcante para quem se move na autoestrada, mas também para quem a observa 
de fora, potenciando o seu uso e as diferentes vivências de diversos pontos de interesse, onde o eixo é visto como 
elemento integrador, transformador e impulsionador de conetividade e não como barreira no território.

A proposta à escala urbana traduz-se numa organização espacial da zona situada entre Alcabideche e a Aldeia de Juzo, 
Cascais, em que, através da geometria definida pelo parcelário, define uma nova lógica de ocupação articulada entre 
a métrica rústica Pré-existente e a sequência serial associada à autoestrada. A serialidade e ritmo marcados no eixo 
infraestrutural, exploram a ideia de “código de barras” percetível à escala alargada e enfatizada pela ocorrência dos 
novos elementos introduzidos que constituem e marcam esta “pauta” ao longo do percurso da A5.

O (re) desenho do espaço infraestrutural parte do mosaico fundiário agrícola preexistente, propôs-se enfatizá-lo, dando-
lhe continuidade através da construção de elementos que oferecem ritmos e dinâmicas distintas. As sequências lineares 
permitem apelar à perceção visual do observador em movimento, que vê o trajeto a ganhar uma diversidade formal, 
espacial, volumétrica e cromática. 

O novo conjunto edificado sobre o nó de Cascais pretende ser a exceção à regra projetada pela nova matriz territorial, 
assumindo um contraste através da sua forma quadrangular e envolvendo o nó viário. Este símbolo tem como objetivo 
dar uma nova importância ao espaço que o nó viário alberga e, através dos seus limites definir um espaço público, a 
praça, desmistificando a ideia de barreira que frequentemente está associada a estes nós infraestruturais.

Este integra-se na restante malha compositiva através das suas rampas de acesso que se assumem como elemento 
estruturante do edifício. O edifício caracteriza-se por um piso único onde a estrutura modular flexível e versátil tem 
a capacidade de acolher espaços de diferentes naturezas, desde espaços de reunião ou comerciais até espaços 
destinados à prática de desporto, adaptando-se a necessidades programáticas no futuro. 

Desde o seu desenho conceptual, procurou-se a expressão de um edifício flutuante sobre o eixo infraestrutural e de 
referência na paisagem. Gesto que deriva de uma vontade de destaque e enfoque no nó viário como o espaço de 
conectividade.

PAISAGEM EM MOVIMENTO 
RITMO, SERIALIDADE E TRANSVERSALIDADE COMO FORMA DE INTEGRAÇÃO  
INFRAESTRUTURAL NA A5.

Introdução de elementos marcantes que se repetem densamente durante o percurso rodoviário.
Introduction of striking elements that are densely repeated during the road journey.

13.8 Sofia Teixeira Taveira - Finalista I Nominee

João Rafael Santos - Orientador I Tutor

João Miguel da Silva Leite - Co-orientador I Tutor
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O símbolo da A5 sobrepõe-se ao nó viário e propõe uma praça dentro da ordem territorial.
The A5 symbol overlaps the road junction and proposes a square within the territorial order.

O Edifício flutuante sobre o eixo infraestrutural e simultaneamente de referência na paisagem.
The floating building on the infrastructural axis and simultaneously a reference in the landscape.

The A5, the first Portuguese motorway, became the main traffic axis between the capital and Cascais.

It was thought to create an experience not only remarkable for those who move on the highway, but also for those who 
observe it from the outside, enhancing its use and the different experiences of different points of interest, where the axis 
is seen as an integrating element, transformer and booster of connectivity and not as a barrier in the territory.

The urban-scale proposal translates into a spatial organization of the area located between Alcabideche and Aldeia de 
Juzo, Cascais, in which, through the geometry defined by the parcel, it defines a new logic of occupation articulated 
between the rustic metric pre-existing and the serial sequence associated with the highway.

The seriality and rhythm marked in the infrastructural axis, explore the idea of   a “bar code” perceptible on a large scale 
and emphasized by the occurrence of the new elements introduced that constitute and mark this “line” along the route 
of the A5.

The (re)design of the infrastructural space starts from the preexisting agricultural land mosaic, it was proposed to 
emphasize it, giving it continuity through the construction of elements that offer different rhythms and dynamics. The 
linear sequences make it possible to appeal to the visual perception of the observer in motion, who sees the path gain 
formal, spatial, volumetric and chromatic diversity.

The new set built on the Cascais junction intends to be the exception to the rule projected by the new territorial 
matrix, assuming a contrast through its quadrangular shape and involving the road junction. This symbol 
aims to give new importance to the space that the road node houses and, through its limits, define a public 
space, the square, demystifying the idea of a barrier that is often associated with these infrastructural nodes. 
The landmark is integrated into the remaining compositional mesh through its access ramps that are assumed as a 
structuring element of the building.

The building is characterized by a single floor where the flexible and versatile modular structure has the capacity to 
accommodate spaces of different natures, from meeting or commercial spaces to spaces destined to the practice of 
sports, adapting to future programmatic needs.

From its conceptual design, the expression of a floating building on the infrastructural axis and reference in the landscape 
was sought. A gesture that derives from a desire to highlight and focus on the road node as the space for connectivity.

Por todo o corredor da A5, propõe-se um seccionamento estratégico, pautado por marcos territoriais.
Throughout the A5 corridor, a strategic sectioning is proposed, guided by territorial landmarks.

LANDSCAPE IN MOVEMENT
RHYTHM, SERIALITY AND TRANSVERSALITY AS A FORM OF INFRASTRUCTURAL  
INTEGRATION IN THE A5



90 91

Alçado longitudinal da proposta de intervenção. Longitudinal elevation of the proposed intervention.

As questões fundadoras do presente trabalho distribuem-se por três temas fundamentais: 

• Ferrovia (enquanto possibilidade infraestrutural de garantir uma mobilidade sustentável); 

• Património Industrial e Ferroviário (enquanto suporte potencial para a reabilitação de um valor de uso); 

• Dinamização do espaço rural (enquanto estratégia de desenvolvimento integrado, à escala do território). 

O tema da ferrovia é novamente motivo de debate, face a uma emergência climática, entendida comummente enquanto 
problema global, e preocupação de primeira ordem nas agendas políticas de todos os países. Assim, o repensar da 
importância da ferrovia pode - ou deve - encontrar também a justa expressão a nível nacional, encarando-se a temática 
como oportunidade no combate às alterações climáticas e às assimetrias existentes no território continental português. 
Segundo esta lógica, o presente trabalho propõe um novo olhar sobre a importância do caminho-de-ferro nas zonas do 
interior, em particular nos territórios de fronteira como o de Trás-os-Montes. O interior de Portugal não pode continuar 
a ser visto como o lado oposto ou residual aos contextos urbanos do litoral, e a sua localização geográfica de fronteira 
deve ser entendida como instrumento potencial de desenvolvimento e de reequilíbrio do nosso país como um todo. 

Uma melhor rede ferroviária nacional, decentralizada, espacialmente justa e munida de mais ligações com Espanha, e 
consequentemente, com o resto da Europa, implicaria que determinados setores de atividade não estivessem refém dos 
portos de mar do litoral do país. Poderiam localizar-se no interior do território continental, e estarem simultaneamente 
perto, por linha férrea, dos portos de mar e do resto da Europa. Uma medida desta natureza possibilitaria atrair mais 
pessoas para o interior e desenvolver todos os sectores da economia local. 

Segundo as palavras do Secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Delgado, durante o Sessão de Lançamento 
do Plano Ferroviário Nacional a 19 de abril de 2021: “o plano ferroviário nacional servirá para pensar como levar ao 
máximo o potencial do transporte ferroviário em Portugal”. Neste sentido, a proposta do presente trabalho tem como 
desígnio a reativação da circulação de comboio na Linha do Sabor, assim como, a conclusão daquele que era um dos 
planos originais desta via-férrea, a ligação a Zamora em Espanha. No final do século XVIII, início século XIX, a proposta 
de ligação a Zamora por Miranda do Douro foi anulada por se considerar que seria um problema em termos de defesa 
nacional. Entretanto, se as circunstâncias mudaram e essa objeção deixou de ser válida, todas as razões que tornavam 
importante a sua concretização, no século passado, continuam a ser evidentes.

O SISTEMA FERROVIÁRIO COMO SUPORTE ESTRATÉGICO PARA A DINAMIZAÇÃO TERRITORIAL
REABILITAÇÃO DO PATRIMÓNIO INDUSTRIAL NA LINHA DO SABOR

Linha do Sabor, sua localização e proposta de ampliação.
Location and expansion proposal for Sabor’s raleway.

13.9 Teresa Alice Pinto Amaro - Finalista I Nominee

Daniel Maurício Santos de Jesus - Orientador I Tutor

João Mascarenhas Mateus - Co-orientador I Tutor
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Corte e planta parcial da proposta para o Silo-Hotel. Renders de ambientes.
Section and partial plan of the proposal for the Silo-Hotel. Renders of environments.

Three fundamental themes make up the founding pillars of this work:

• The railway (as a sustainable alternative solution for mobility in general ;

• Industrial and railway heritage (its rehabilitation, and potential uses ;

• The dynamization of the rural space (as an integrated development strategy, on a territorial scale).

Climate change, commonly understood as a global problem, takes up top level priority on political agendas of each and 
every country. As such, the railway resurfaces once again, as a plausible answer to transportation in the years coming 
forward. This elden debate could, and should, also find its way at the national level. Not only as an opportunity to face 
the aforementioned issues, but also as a means to combat existing regional asymmetries seen in Portugal.

With this in mind, the work presented here, aims to highlight the power that the railroad could have in inland areas. 
Particularly, those at the border, such as Trás-os-Montes. The rural territory is often regarded with certain prejudice, as 
contrastant to the coastal, more populated areas. This point of view however, blinds decision makers from the fact that 
its geographical location may be used as a potential instrument in the development, and decentralization of the country 
as a whole.

A decentralized railway network, equipped with additional connections to Spain, and consequently the whole Euroasian 
continent, would galvanize transport-limited sectors in the region. Which, coincidentally, are the area’s primary exports 
(agriculture and raw materials). Moreover, this lessens not only the overall dependance from coastal areas’ marine and 
aerial transportation networks, but more importantly, the delta in reaching those networks. Thus, diminishing exports 
costs, and making them overall more competitive in external markets. 

Citing the Secretary of State for Infrastructure, Jorge Delgado, during the Launch Session of the National Railway Plan, 
on the 19th of April, 2021: “the national railway plan will serve as a thinking ground on how to maximize the potential 
of railway transportation in Portugal”. In this sense, this proposal claims favourably the reactivation of Sabor’s railway, 
as well as, the conclusion of one of the original plans: its connection to Zamora, Spain. At the end of the 18th century, 
beginning of the 19th century, the proposal to connect to Zamora via Miranda do Douro was cancelled due to national 
defense concerns. However, if circumstances have changed and this objection is no longer valid, all the reasons that 
made it important to do so in the last century are still evident.

Corte longitudinal da proposta para Silo - Hotel. 
Longitudinal section of the proposal for the Silo - Hotel.

THE RAILWAY SYSTEM AS A STRATEGIC SUPPORT FOR TERRITORIAL DYNAMIZATION:
REHABILITATION OF INDUSTRIAL HERITAGE IN THE SABOR LINE
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14 University of Lisbon
Instituto Superior Técnico
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

14 Universidade de Lisboa  
Instituto Superior Técnico 
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
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Foto de Maquete e estratégia territorial. Scale Model and territorial strategy sketch.

Na confluência de uma linha de água secundária com a Ribeira João Gomes, Funchal, encontramos um bairro de 

construção informal, de população envelhecida e infraestruturação precária. Este bairro, posicionado num balcão 

debruçado sobre o grande vale, toca-o apenas em dois ponto, duas escadas, entre as quais jaz uma encosta ferida, 

bruscamente excisada para responder às impreteríveis necessidades de berma de estrada. Identificando estas 

problemáticas, partiu-se para a procura de uma resposta a dois aspectos distintos mas fundamentais no projeto: repôr 

a matéria violentamente roubada à encosta, re-aproximando o limite da sua conformação anterior; e conciliar o cruzar 

do fluxo longitudinal do vale com o perpendicular do bairro. Para tal, é proposto um duplo programa de Escola de 

Música e Mobilidade Assistida, devolvendo o bairro ao vale, e entendendo a sua relação como recíproca, tão ancestral 

quanto axiomática.

Os métodos compositivos do jazz pressupõem uma confluência entre os momentos de conceção e interpretação 

musicais, concentrados na condição do fazer, ou improvisar. A composição passa a ser pensada como aberta, 

incompleta, a ser infinitamente re-concluída a cada interpretação. Definir o programa enquanto escola de música parece 

uma análise precisa, mas redutora, de um edifício composto por uma grande sala e múltiplas salas mais pequenas, 

associado a um percurso público de mobilidade urbana, onde uma cobertura ampla é local de confluência com um eixo 

de mobilidade assistida sobre a forma de escadas rolantes. É uma definição apropriada para o programa proposto, mas 

seria-o para tantos outros também, e é no estudo da música que se anula o programa musical no projecto: revelando 

que pensar um programa em aberto, análogo a um standard sobre o qual se espera que se improvise, possibilita uma 

especulação mais credível da apropriação de arquitectura pelas pessoas que a utilizam, habitam e vivem.

ELUCIDÁRIO DE UM MÉTODO ABERTO
APONTAMENTOS SOBRE A INVESTIGAÇÃO DE UM PROJECTO DE ARQUITECTURA

Leandro Martins Arez - Finalista I Nominee

Paulo David Abreu Andrade - Orientador I Tutor

Daniela Arnaut Godinho Antunes - Co-orientador I Tutor
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Funchal Análogo - Colagem digital.  Analogous Funchal - Digital collage.

14.1
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Corte, Planta do piso 0 e implantação, escala 1.1000. Section, Floor plan and Roof plan, scale 1:1000

At the confluence of a secondary water line with Ribeira João Gomes, Funchal, we find a neighborhood with informal 

construction, an aging population, and precarious infrastructure. This neighborhood, positioned on a balcony overlooking 

the great valley, touches it only at two points, two stairs, between which lies a wounded slope, abruptly excised to 

respond to the essential needs of the side of the road. Identifying these problems, we set out to find an answer to two 

distinct but fundamental aspects of the project: to restore the material violently stolen from the slope, re-approaching 

the limit of its previous form; and reconciling the crossing of the longitudinal flow of the valley with the perpendicular 

of the neighborhood. To this end, a double program of Music School and Assisted Mobility is proposed, returning the 

neighborhood to the valley, and understanding their relationship as reciprocal, as ancestral as axiomatic.

Jazz compositional methods presuppose a confluence between the moments of musical conception and interpretation, 

focused on the condition of making, or improvising. The composition starts to be thought of as open, incomplete, to 

be infinitely re-completed with each interpretation. Defining the program as a music school seems like a precise, but 

reductive, analysis of a building composed of a large room and multiple smaller rooms, associated with a public route of 

urban mobility, where a wide terrace is the place of confluence of an axis of assisted mobility in the form of escalators. 

It is an appropriate definition for the proposed program, but it would be the same for so many others as well, and it is 

in the study of music that annuls the musical program in the project: by revealing that thinking about an open program, 

analogous to a standard on which we are expected to improvise, makes possible a more credible speculation about the 

appropriation of architecture by the people who use, inhabit and live it.

Perspectiva do deambulatório - Render. View towards the ambulatory - Render.

ELUCIDARY OF AN OPEN METHOD
NOTES ON THE INVESTIGATION FOR AN ARCHITECTURAL PROJECT
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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

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
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Vista da galeria com o claustro principal e a entrada da igreja.
View of the gallery with the main cloister and the entrance to the church.

O elemento mais significativo do projecto - a igreja - segue uma lógica primitiva do espaço: é entalhado directamente 
na rocha, por detrás da parede da pedreira. A pedra resultante da escavação é reutilizada para a construção do edifício 
monástico. A operação construtiva é um gesto essencial e primitivo, onde a materialidade do edifício está fortemente 
ligada ao local: a utilização da pedra Bretcha da Arrábida é outro elemento de conjunção com a poética do espaço 
pré-existente.

O projecto funciona como um contraponto na densa paisagem verde da Arrábida, numa tentativa de criar um espaço 
adequado para a contemplação e o silêncio. O silêncio transcende as questões acústicas e está ligado ao carácter 
sagrado da pedra, à importância do espaço - mesmo do espaço de transição - que se desenvolve e se revela através 
do limiar, propondo a ideia de que no espaço sagrado cada momento é importante para manter o silêncio. Os limites de 
um espaço são paradigmas que influenciam fortemente o comportamento dos habitantes de um edifício, conduzindo a 
sua acção diária: os monges procuram o silêncio enquanto os arquitectos procuram o vazio.

O mosteiro dos Carmelitas Descalços é um lugar onde se realiza uma vida essencial e simples, que tem como objectivo 
último a ligação entre o homem e Deus. O projecto tem lugar na inactiva Pedreira do Jaspe na Serra da Arrábida 
(Portugal), e recolhe a necessidade do silêncio para ordenar numa sequência de espaços para as acções silenciosas 
dos religiosos. O edifício abraça o espaço criado pela escavação da pedra, medindo dois espaços abertos - os claustros 
- com uma forte relação com o edifício.

O programa desenvolve-se seguindo um ritmo e expandindo-o nos pontos de maior interesse, proporcionando os 
espaços fundamentais para a vida religiosa. Uma grande galeria envidraçada em direcção ao claustro principal alberga 
as celas dos monges com vista para o Oceano Atlântico. A série de celas termina com a cozinha e com um dos 
espaços mais representativos do mosteiro: o refeitório subterrâneo, com um pátio para proporcionar iluminação natural; 
a biblioteca tem vista para o claustro de água, dedicado às funções contemplativas. O poder reverberante da pedra 
desempenha o seu papel no espaço do claustro: a possibilidade que o espaço vazio tem de difundir o som é a força 
que permite ao religioso desfrutar do silêncio sagrado.

O ESPAÇO DO SILÊNCIO
UM MOSTEIRO NA SERRA DA ARRÁBIDA

Planta principal do mosteiro, com os dois claustros e a igreja escavada.
Plan of the monastery, with the two cloisters and the excavated church.

15.1 Antonello Livrano - Finalista I Nominee

Marta Sequeira - Orientador I Tutor
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Maquetas do edificio na área do projeto e da igreja. Vistas do refeitório, da biblioteca e da cela.
Models of the building in the project area and the church. Views of the refectory, library and cell.

The most significant element of the project - the church - follows a primitive logic of the space: it is carved directly into the 
rock, behind the quarry wall. The stone resulting from the excavation is reused for the construction of the monastic building. 
The constructive operation is an essential and primitive gesture, where the materiality of the building is strongly linked to the 
place: the use of Bretcha stone from Arrábida is another element of conjunction with the poetics of the pre-existing space. 
 
The project works as a counterpoint to the dense green landscape of Arrábida, in an attempt to create a suitable space 
for contemplation and silence. Silence transcends acoustic issues and is linked to the sacred character of the stone, 
to the importance of space - even the transitional space - which develops and reveals itself through the threshold, 
proposing the idea that in the sacred space each moment is important to maintain the silence. The limits of a space are 
paradigms which strongly influence the behavior of the inhabitants of a building, driving their daily action: monks look 
for silence as architects seek emptiness.

The monastery for the Discalced Carmelites is a place where an essential and simple life takes place, whose ultimate 
objective is the link between man and God. The project takes place in the inactive Pedreira do Jaspe in Serra da Arrábida 
(Portugal), and takes into account the need for silence to organize a sequence of spaces for the silent actions of the 
religious. The building embraces the space created by the stone excavation, spanning two open spaces - the cloisters 
- with a strong relationship with the building.

The program is developed following a rhythm and expanding it in the points of greatest interest, providing the fundamental 
spaces for religious life. A large glazed gallery towards the main cloister houses the monks’ cells, overlooking the Atlantic 
Ocean. The series of cells ends with the kitchen and one of the most representative spaces of the monastery: the 
underground refectory, with a patio to provide natural lighting; the library which overlooks the water cloister, dedicated to 
contemplative functions. The reverberant power of the stone plays its role in the space of the cloister: the possibility that 
the empty space has to diffuse sound is the force that allows the religious to enjoy the sacred silence.

Vista da fachada externa, em particular do espaço contemplativo na esquina.
View of the external facade, in particular the contemplative space on the corner.

THE SPACE OF SILENCE
A MONASTERY IN SERRA DA ARRÁBIDA
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Planta de cobertura. Planta geral. Cortes. Roof plan. General plan. Sections.

Grutas, eremitérios, cenobes, conventos ou mosteiros, lugares onde visões, aparições, enclaves espirituais se tornaram 
realidade. Lugares onde a ideia é aumentar o misticismo e a profundidade ascética ou libertária das suas práticas para 
propiciar a união com a divindade. A caverna ou ermida da montanha, o ermitão e a solidão são a essência da vida 
carmelita, o ideal contemplativo.

O projecto de um mosteiro - para a comunidade de freiras Carmelitas Descalças - na Arrábida deriva precisamente 
destas figuras, e da imagem e ideais eremitas, sagrados para esta ordem. O mosteiro está localizado na paisagem da 
Arrábida, sobre um penhasco com vista para o oceano. A intenção é criar uma estreita ligação com a paisagem, a 
sua natureza selvagem e a sua história. O convento assume o aspecto de um antigo eremitério, uma cidade dispersa 
e de difícil acesso, agora parte integrante do território. Encaixa-se perfeitamente na topografia da paisagem e cria 
continuidade com a natureza envolvente. A ideia do desenho aspira ao simbolismo de uma caverna sagrada, a metáfora 
de um lugar dado pela rocha, escavada na montanha e a primeira casa do homem.

Na tipologia do deserto carmelita, a solidão é reforçada por eremitérios - neste caso as grutas naturais da Arrábida 
- que, longe do mosteiro e espalhados no espaço fechado, encorajam o eremita a ter um período mais ou menos 
longo de solidão individual. A caverna adquire assim um significado profundo, não só como sugestão de um ponto de 
vista teórico, mas torna-se uma parte integrante do projecto.  Os eremitas cristãos viviam frequentemente em lugares 
isolados, tais como cavernas naturais, e alguns deles rodeavam-se de tantos discípulos que já não viviam em solidão, 
criando verdadeiras comunidades. Esta é a origem do mosteiro da Arrábida; as grutas naturais da montanha adquirem 
neste sentido um valor sagrado, e tornam-se lugares adequados para entrar em simbiose com a natureza selvagem 
do deserto e para procurar um contacto divino. No centro, o mosteiro - cujos espaços são esculpidos na rocha - 
nasce da materialização do seu limite, gerado pelo território circundante e pela topografia. A natureza do projecto é 
estereotómica.

HABITAR A GRUTA
UM MOSTEIRO DE CLAUSURA NA SERRA DA ARRÁBIDA.

Pasqualino Grosso - Finalista I Nominee

Diogo Castro Guimarães - Orientador I Tutor

[MENÇÃO HONROSA]

Alçado. Implantação. Referência. Foto da área do projecto.
Elevation. Implantation. Reference. Photo of the project area.

15.2
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Cela. Planta geral. Refeitório. Biblioteca. Claustro. Cell. General plan. Refectory. Library. Cloister..

Caves, hermitages, cenobes, convents or monasteries, places where visions, apparitions, spiritual enclaves have come 
true. Places where the idea is to enhance mysticism and the ascetic or libertarian depth of their practices to propitiate 
union with the divinity. The cave or mountain hermitage, the hermit and solitude are the essence of Carmelite life, the 
contemplative ideal.

The project for a monastery - for the community of Discalced Carmelite nuns - in Arrábida stems precisely from these 
figures, and from the hermit image and ideals, sacred to this order. The monastery is located in the Arrábida landscape 
on a cliff overlooking the ocean. The intention is to create a close link with the landscape, its wild nature and its history. 
The convent takes on the appearance of an ancient hermitage, a dispersed town that is difficult to reach, now an integral 
part of the territory. It fits perfectly into the topography of the landscape and creates continuity with the surrounding 
nature.

The design idea aspires to the symbolism of a sacred cave, the metaphor of a place given by the rock, dug into the 
mountain and man’s first home. In the Carmelite desert typology, solitude is reinforced by hermitages - in this case the 
natural caves of Arrábida - which, far from the monastery and scattered in the closed space, encourage the hermit to 
have a more or less long period of individual solitude. The cave in this way takes on a deep meaning, not only as a 
suggestion from a theoretical point of view, but becomes an integral part of the project.  Christian hermits often lived in 
isolated places such as natural caves, and some of them surrounded themselves with so many disciples that they no 
longer lived in solitude, creating real communities.

This is the origin of the monastery of Arrábida; the natural caves of the mountain acquire in this sense a sacred value, 
and become suitable places to enter into symbiosis with the wild nature of the desert and to search for a divine contact. 
In the centre, the monastery - whose spaces are carved out of the rock - is born from the materialisation of its limit, 
generated by the surrounding territory and topography. The nature of the project is stereotomic.

Igreja. Church.

INHABITING THE CAVE
A CLOISTERED MONASTERY IN THE SERRA DA ARRÁBIDA.
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16 University of Lisbon
HIGHER INSTITUTE OF AGRONOMY

Teaching of landscape architecture at the Instituto Superior de Agronomia (ISA) 
integrates bachelor’s, master’s, and doctoral degrees, recognized by national 
(APAP) and European (EFLA) institutions. 

Training enables professionals to develop and coordinate projects, build and 
maintain parks, gardens, public spaces, and historical gardens, plan ecological 
infrastructures, as well as landscape organization and management in urban and 
metropolitan, rural and protected areas. 

The training is comprehensive and applied to office work. Participation in teacher 
and student exchange programs with European universities is promoted, as is 
the collaboration with public and private entities and the student’s participation in 
national and international competitions. 

Together with the development of artistic skills and creativity in the research for 
innovative and sustainable solutions, future landscape architects should also 
possess the ability to dialogue with the different professions and clients in different 
geographic environments. 

Diretor / Representative of the Scientific Board 

Luís Paulo A. Faria Ribeiro Viseu

16 Universidade de Lisboa
INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

O ensino em arquitetura paisagista no Instituto Superior de Agronomia (ISA) integra 
os graus de licenciatura, mestrado e doutoramento, reconhecidos pelas entidades 
de acreditação nacional (APAP) e Europeia (EFLA). 

A formação é dirigida para profissionais capazes de desenvolver e coordenar 
projetos, obra e manutenção de parques, jardins, espaços públicos, jardins 
históricos, o planeamento de infraestruturas-ecológicas, assim como planos de 
ordenamento do território e gestão da paisagem em áreas urbanas e metropolitanas, 
rurais e protegidas. A formação é abrangente, e aplicada ao trabalho de estúdio. 

Fomenta-se a participação em programas de troca de estudantes e docentes com 
universidades europeias, colaboração com entidades públicas e privadas, e a 
participação dos alunos em concursos nacionais e internacionais. 

A par do desenvolvimento da capacidade artística e da criatividade na procura 
de soluções inovadoras e sustentáveis, os futuros arquitetos paisagistas deverão 
possuir capacidade de diálogo com as diferentes profissões e clientes em diferentes 
contextos geográficos. 

Diretor / Representante do Conselho Científico

Luís Paulo A. Faria Ribeiro Viseu



112 113

A evolução do Cemitério da Vila de Cabreiro, em Arcos de Valdevez, ao longo do tempo.
The evolution of the Vila de Cabreiro Cemetery, in Arcos de Valdevez, over time.

O cemitério é o último lugar dos vivos, o destino de toda a humanidade. Os locais e os modos de enterro têm 
refletido ao longo da História a atitude cultural das civilizações perante a morte. Estudos científicos demostram que os 
cemitérios têm um impacto ambiental, através de contaminação do meio ambiente, nomeadamente dos solos e das 
águas das áreas envolventes aos lugares sepulcrais. O número de mortos ultrapassa largamente o número dos vivos, 
e a população mundial vai continuar a crescer e, o problema da morte e do enterro continuarão a ser um problema 
de política pública.

Sendo os cemitérios indispensáveis para qualquer sociedade, o projeto de cemitérios representa um enorme desafio 
para os projetistas destes lugares. Propomos a tipologia de jardim-cemitério como uma resposta holística de trabalho 
transdisciplinar de arquitetos paisagistas e de arquitetos. O jardim é o arquétipo de lugar ideal da relação entre o 
Homem e a Natureza, associado em muitas culturas e religiões à ideia de paraíso, tornando-se num sítio privilegiado 
para a realização rituais fúnebres, um lugar espiritual que nos convoca para a reflexão sobre a transitoriedade da vida. 

O projeto propõe um Jardim-Cemitério na ampliação do cemitério já existente na vila de Cabreiro, Arcos de Valdevez, 
no Alto Minho, no Norte de Portugal. A proposta busca um jardim que celebre a memória dos mortos, pensado na 
dimensão simbólica das plantas (seres vivos) e da água (espelho de água que reflete o céu). Um dos principais objetivos 
do projeto é criar um lugar propício à espiritualidade e à reflexão. É intenção deste projeto o estabelecimento de um 
percurso pedestre na paisagem circundante do Jardim-Cemitério do Cabreiro, abrindo trilhos na Natureza através de 
vales e passadiços nas margens do rio Vez, na envolvente do Parque Nacional Peneda-Gerês. Este percurso tem com 
ponto de partida a última paisagem (jardim-cemitério) e destino a grande paisagem (eternidade), como alegoria do 
caminho do Homem na vida.

JARDIM-CEMITÉRIO
MEMÓRIA, ESPIRITUALIDADE E NATUREZA

Pintura The Monk by the Sea, 1808–10, Caspar David Friedrich, inspiradora do projeto.
Painting The Monk by the Sea, 1808–10, Caspar David Friedrich, inspiration of the project.

16.1 Adelaide João Resende Cabral - Finalista I Nominee

Sónia Talhé Azambuja - Orientador I Tutor
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The cemetery is the last place for the living, the destiny of all humanity. The places and modes of burial have reflected 
throughout history the cultural attitude of civilizations towards death. Scientific studies show that cemeteries have an 
environmental impact, through contamination of the environment, namely the soil and water of the areas surrounding the 
burial places. The number of dead far exceeds the number of the living, and the world population will continue to grow, 
and the problem of death and burial will continue to be a public policy problem.

As cemeteries are indispensable for any society, the design of cemeteries represents an enormous challenge for the 
designers of these places. We propose the garden-cemetery typology as a holistic response to the transdisciplinary 
work of landscape architects and architects. The garden is the archetype of the ideal place for the relationship between 
Man and Nature, associated in many cultures and religions with the idea of   paradise, becoming a privileged place for 
performing funeral rituals, a spiritual place that invites us to reflect on the transience of life.

The project proposes a Garden-Cemetery in the expansion of the existing cemetery in the village of Cabreiro, Arcos de 
Valdevez, in Alto Minho, in the North of Portugal. The proposal seeks a garden that celebrates the memory of the dead, 
thinking about the symbolic dimension of plants (living beings) and water (water mirror that reflects the sky). One of the 
main goals of the project is to create a place conducive to spirituality and reflection. The main intention of this project 
is to establish a pedestrian path in the landscape surrounding the Jardim-Cemitério of Cabreiro, opening nature trails 
through valleys and walkways on the banks of the river Vez, in the surroundings of the Peneda-Gerês National Park. 
This route starts with the last landscape (garden-cemetery) and ends with the great landscape (eternity), as an allegory 
of Man’s path in life.

Fotografia panorâmica do Cemitério da Vila de Cabreiro, em Arcos de Valdevez.
Panoramic photograph of the Vila de Cabreiro Cemetery, in Arcos de Valdevez.

GARDEN-CEMETERY
MEMORY, SPIRITUALITY AND NATURE
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18
Lusófona University  
of Humanities and  
Technologies
DEPARTMENT OF ARCHITECTURE

The Department of Architecture and Urbanism, DAU, of the Universidade Lusófona 
for Humanities and Technologies, a part of ECATI, has sought a proximity way 
of teaching sustained by a diversified teaching staff, highly qualified, of which 
teamwork is one its main characteristics.

The DAU is committed to the strengthening of the design practice supported by 
a permanent critical, historic theoretical and environmental component, as well 
as with the digital and parametric technologies, as it is clear in the significant 
presence, in the course’s first cycle, of digital processes side-by-side with 
traditional practices of representation.

The present formative process stresses the design project, applied thinking 
and research areinterconnected components and that the students bring their 
sensibility and consciousness of architects of the future.

Sub Director Departamento de Arquitectura e Urbanismo

Bernardo Vaz Pinto

18
Universidade Lusófona  
de Humanidades e
Tecnologias de Lisboa
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA

O Departamento de Arquitetura e Urbanismo DAU, da Universidade Lusófona de 
Humanidades e Tecnologias, inserido na [ECATI] tem procurado um ensino de 
proximidade sustentado por um corpo docente diversificado, altamente qualificado 
e que tem no trabalho de equipa uma das suas características principais.

O DAU aposta no fortalecimento da prática projectual apoiada na vertente, critica, 
histórica, teórica e ambiental permanente, bem como nas tecnologias digitais 
e paramétricas, como se entende na presença significativa, no 1.º ciclo, dos 
processos digitais a par das práticas tradicionais de representação. O processo 
formativo apresentado procura que projeto, reflexão aplicada e investigação sejam 
componentes interrelacionadas e que os/as alunos/as vão trazendo para a sua 
sensibilidade e consciência de futuros/as arquitetos/as.

As dissertações que encerram o 2.º ciclo de estudos surgem desta estratégia e 
devem partir das inquietações geradas no projeto arquitetónico, devendo ser 
capazes de produzir conhecimento sobre a disciplina mãe da arquitetura.

Subdirector Departamento de Arquitectura e Urbanismo

Bernardo Vaz Pinto
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Cortes e Alçados da Proposta. Proposal Cuts and Elevations.

A seguinte proposta, é o resultado de uma análise e reflexão sobre a cidade da Costa da Caparica, pela forma como se 
desenvolveu a partir de um urbanismo desordenado, tentando responder à elevada demanda sentida, essencialmente 
no Séc. XX.

São analisadas as consequências antrópicas, que um urbanismo desregrado teve a nível ambiental, nomeadamente, no 
que concerne à preservação do sistema dunar.

É proposto um equipamento público pedonal sobrelevado, que tem por base, um projeto desenvolvido em arquitetura III 
e arquitetura IV, que propõe melhorar a acessibilidade e organizar os acessos, tendo como foco principal, a salvaguarda 
do sistema dunar.

O passadiço, pretende dar continuidade ao atual passeio marítimo, com inicio na zona da Nova Praia, até á Praia da 
Mata. Esta proposta, é a resposta à lacuna existente no local em termos de acessibilidade, pretendendo ordenar os 
acessos de, e para a praia, assim como as entradas e saídas dos parques de campismo. Pretende ainda, ser um 
elemento dissuasor contra as violações existentes no local, em termos de pisoteio e acessos abusivos de automóveis.

Tem uma forte componente pedagógica, ao proceder ao reaproveitamento de madeira proveniente de demolições ou 
incêndios, transmitindo a mensagem da importância da reciclagem.  

PASSADIÇO COMO ALTERNATIVA DE PERCURSO ECOLÓGICO, ORGANIZADOR DE ESPAÇOS 
E INTEGRADORA DA NATUREZA
ALTERNATIVA DE PERCURSO ECOLÓGICO

18.1 Luís Miguel Mustra Madeira - Finalista I Nominee

Pedro Filipe Coutinho Quaresma - Orientador I Tutor

Costa da Caparica. Proposta de Implantação. Costa da Caprica. Implementation Proposal.
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Pormenores da Estrutura. Structure Details.

The walkway intends to continue the current promenade, starting in the Nova Praia area, up to Praia da Mata. This 
proposal is the answer to the existing gap in terms of accessibility, aiming to organize the accesses to and from the 
beach, as well as the entrances and exits of the campsites. It also intends to be a deterrent against existing violations in 
the place, in terms of trampling and abusive access by cars.

It has a strong pedagogical component, by reusing wood from demolitions or fires, conveying the message of the 
importance of recycling.

The following work is the result of an analysis and reflection on the city of Costa da Caparica, by the way it developed 
from a disorderly urbanism, trying to respond to the high demand felt, essentially in the 20th century. XX.

The anthropic consequences that an unruly urbanism had at an environmental level are analyzed, namely, with regard 
to the preservation of the dune system.

A raised pedestrian public facility is proposed, which is based on a project developed in architecture III and architecture 
IV, which proposes to improve accessibility and organize accesses, with the main focus on safeguarding the dune 
system.

Planta Elemento Estrutural | Alçado frontal | Corte Transversal. Plant Structural Element | Front Elevation | Cross Section.

FOOTBRIDGE AS AN ECOLOGICAL ALTERNATIVE ROUTE, SPACE ORGANIZER  
AND NATURE INTEGRATOR
ECOLOGICAL ALTERNATIVE ROUTE
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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

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
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Percurso assistido entre as estações de Entrecampos e Roma/ Areeiro - corte construtivo.
Assisted walkway between the stations of Entrecampos and Roma/ Arreeiro - detail.

O propósito deste trabalho nasce da contradição implícita na infraestrutura ferroviária, enquanto obstáculo físico que cria 
descontinuidade e canal de circulação do qual a cidade de Lisboa depende. 

Num primeiro momento, o projeto responde às necessidades do lugar e ao facto da linha do comboio ser entendida 
como uma barreira que corta a relação da cidade para norte e condiciona o seu crescimento, tornando-se necessário 
estabelecer novas ligações. No decorrer da análise do território, encontrou-se a matéria de construção que unifica a 
proposta ao longo de 1 quilómetro de extensão, invoca a memória do lugar e introduz o propósito programático. O 
aparecimento de ruínas no local de intervenção, lança a possibilidade de musealização dos vestígios arqueológicos de 
maior relevância e a utilização dos restantes, que têm como fim a conservação por registo e respetivo desmonte, na 
produção de um novo composto e sistema construtivo. 

Seguidamente, o projeto transforma-se numa hipótese de mobilidade para o planalto de Lisboa, promovendo o 
funcionamento do canal ferroviário, a ligação a outros transportes públicos e a introdução de modos suaves. Partindo da 
pré-existência da linha de cintura e dos novos equipamentos culturais, é criado um percurso assistido que aproxima as 
estações de Entrecampos e Roma/ Areeiro, através da adição de passadeiras rolantes. A inserção de meios mecânicos, 
no espaço público, verifica-se, ao longo da história da arquitetura, em zonas consolidadas e de topografia irregular, 
como o centro histórico de Lisboa, onde foram introduzidos mecanismos para transpor inclinações e criar novas 
acessibilidades. Num momento em que se repensa o tema da mobilidade suave, surge a hipótese de aplicar sistemas 
elétricos de apoio às deslocações pedonais para vencer distâncias horizontais.

Ao longo dos séculos, as cidades construíram barreiras e estabeleceram ligações, atualmente, torna-se fundamental 
refletir sobre os territórios planos, onde se sentem grandes descontinuidades geradas pela sobreposição de 
infraestruturas. A solução encontrada remete para uma ideia primitiva e fundacional da arquitetura, onde sobre um 
embasamento de pedra assentam duas grandes vigas metálicas. Apresentam-se, assim, os novos espaços de encontro 
na cidade, unidos por um percurso de dimensão longitudinal que privilegia os modos suaves, enquanto alternativas 
sustentáveis e acessíveis a toda a população.

DA INFRAESTRUTURA LIMITE À INFRAESTRUTURA LIGAÇÃO
UM PERCURSO ASSISTIDO DE MOBILIDADE SUAVE NO PLANALTO DE LISBOA

Ana Catarina Pinto Santos - Finalista I Nominee

João Maria Ventura Trindade - Orientador I Tutor

[MENÇÃO ESPECIAL URBANISMO]

Maquete à escala 1:50, perfil metálico e pedra arqueológica - matéria de construção.
1:50 scale model, metallic beam and archeological stone - building materials.

19.1
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Planta do viaduto, corte e alçado - galeria expositiva, passadeiras rolantes e linha do comboio.
Viaduct plan, section and facade - exhibition gallery, moving sidewalks and train line.

The purpose of this investigation starts from the contradiction implicit in the railway infrastructure, as a physical obstacle 
that creates discontinuity and an important channel of circulation on which the city of Lisbon depends.

In the first place, the project responds to the needs of the place and to the fact that the train line works as a barrier that 
cuts the relationship of the city to the north, making it necessary to establish new connections. During the analysis of 
the territory, the construction material is found, which will unify the proposal over 1 kilometer long, highlight the memory 
of the place and introduce the programmatic purpose. The appearance of ruins on the site, launches the possibility of 
musealizing the most relevant artifacts and using the remaining ones, which have no historical value, to produce a new 
compound and building system.

Secondly, the project becomes a mobility hypothesis for the Lisbon plateau, promoting the functioning of the railway 
channel, the connection to other public transports and the introduction of smooth modes. From the original train line 
design and the new cultural spaces, an assisted walkway is created to connect the new stations of Entrecampos and 
Roma/ Areeiro, through the addition of moving sidewalks. The insertion of mechanical structures, in the public space, 
has been verified, throughout the history of architecture, in consolidated areas with irregular topography, such as the 
historic center of Lisbon, where mechanisms were introduced to overcome slopes and create new accessibilities. At a 
time when the topic of soft mobility is being rethought, the idea of applying electrical support systems for pedestrian 
movements to overcome horizontal distances is created.

Over the centuries, cities have built barriers and established connections, nowadays, it is necessary to think about 
plain territories, where massive discontinuities, generated by the overlapping of infrastructures, are felt. The solution 
approaches a primitive and foundational idea of   architecture, where two large metal beams rest on a stone foundation. 
Thereby, the public spaces of the future city are presented, united by a cultural walkway that enhances the smooth 
modes, as sustainable alternative means of transportation, accessible to everyone.

A linha de cintura como porta e canal de circulação - imagem do novo viaduto de Entrecampos.
The railway as a door and a channel of circulation - image of the new Entrecampos viaduct.

FROM BOUNDARY INFRASTRUCTURE TO CONNECTION INFRASTRUCTURE
AN ASSISTED WALKWAY OF SMOOTH MOBILITY FOR THE LISBON PLATEAU.
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Planta de implantação do projeto e relação  com o Bairro do Campo da Bola.
Project implementation plan and relationship with the Bairro do Campo da Bola.

No seguimento de um trabalho desenvolvido em grupo, onde se pressupunha a requalificação estratégica do território e 
paisagem  da Costa da  Caparica, este trabalho apresenta as novas instalações do Clube Desportivo da Costa da 
Caparica, integradas na requalificação urbana do Bairro do Campo da Bola, que se ambiciona ter um papel relevante 
na oferta lúdica e desportiva em particular e uma importante peça na estratégia urbana para a paisagem e território 
desta cidade, em geral. 

Pegando  nas premissas apresentadas nos painéis deste trabalho: Costa da Caparica como o lugar da Saúde; 
Situação atual causada pela COVID-19 e necessidade de reinvenção dos hábitos de vida. Associa-se a necessidade 
de restruturação urbana e proteção desta paisagem delicada e sensível. Neste sentido, o trabalho desenvolvido no 
Bairro da Campo da Bola e as novas instalações do clube, surgem com o objetivo de oferecer condições desportivas 
e de recreação, trabalham no sentido de valorização e proteção ambiental e paisagística e funcionam como peça 
fundamental na restruturação urbana, trabalhando os seus limites numa ótica de travamento ao crescimento da cidade. 
Isto com referência aos planos urbanos do Arq. João Faria da Costa de 1946 e Raul Chorão Ramalho de 1980, que 
apresentavam esse mesmo cuidado. 

O projeto resulta do aproveitamento da madeira de acácia como matéria principal, sobrelevando um conjunto de 
passadiços num pinhal replantando segundo o cenário outrora existente.

“O turismo tem de assentar numa paisagem. Se não houver paisagem, não há turismo, mas acima de tudo não há 
uma paisagem para o turismo. Resta-nos saber integrar os dois através de uma perspetiva de proteção ecológica, 
integrando a ação humana na perspetiva da sua sustentabilidade. Uma relação onde a paisagem serve o Homem, e 
o Homem a paisagem.”

Com esta passagem do Arq. Gonçalo Ribeiro Teles é demonstrada a importância que deve ser dada à integração do 
meio natural, sob a forma de paisagem, nas vivências do Homem uma vez que estas carecem dessa mesma relação 
para seu próprio proveito.

Visando essa finalidade, conclui-se com este trabalho que todo e qualquer projeto deve ser pensado segundo 
uma perspectiva de proteção de paisagens como esta, delicadas e sensíveis. Passando a funcionar segundo um eco-
sistema onde a paisagem serve o Homem nas suas ações e da mesma forma, o Homem, passa a funcionar com um 
agente ativo na proteção da paisagem e combate das alterações climáticas.

No caso concreto deste trabalho, a paisagem (sob a forma de desenho da vegetação envolvente), constitui parte tão 
importante quanto o desenho da arquitetura.

ARQUITETURA E PAISAGEM DA LINHA DE COSTA NUMA CIDADE EM RISCO DE INUNDAÇÃO
NOVAS INSTALAÇÕES DO GRUPO DESPORTIVO DOS PESCADORES DA COSTA DA CAPARICA

Rita Rodrigues - Finalista I Nominee

Ana Gabriela Bastos Gonçalves - Orientador I Tutor
19.2

Fotomontagem através da maquete 1:20 ilustrativa da relação do campo com a promenade de circulação.
Montage through the 1:20 model illustrating the relation between the football field and the promenade.
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Corte em perspetiva pelos balneários de futebol.
Perspective section of the football changing rooms.

Following a group work, which assumed the strategic requalification of the territory and landscape of Costa da Caparica, 
this work presents the new facilities of the Clube Desportivo dos Pescadores da Costa da Caparica, integrated in the 
urban requalification of the Bairro Campo da Bola, which aims to play a relevant role in the leisure and sports offer at a 
particular level and an important part of the urban strategy for the landscape and territory of this city, at a general level.

Taking the premises presented in the panels of this work: Costa da Caparica as the place of Health; Current situation 
caused by COVID-19 and the need to reinvent life habits. It is associated with the need for urban restructuring and 
protection of this delicate and sensitive landscape. In this sense, the work developed on the Bairro da Campo da Bola 
and the new facilities of the club, arise with the objective of offering sports and recreation conditions, works towards the 
enhancement, environmental and landscape protection and works as a fundamental piece on the urban restructuring, 
working its limits with a view to blocking its growth. This with reference to the urban plans of Arq. João Faria da Costa 
from 1946 and Arq. Raul Chorão Ramalho from 1980, who showed the same care.

The project results from the use of acacia wood as the main material, raising a set of walkways in a pine forest, replanting 
according to the existing scenario.

“Tourism has to be based on a landscape. If there is no landscape, there is no tourism, but above all, there is no 
landscape for tourism. It remains for us to know how to integrate the two through a perspective of ecological protection, 
integrating human action in the perspective of its sustainability. A relationship where the landscape serves Man, and 
Man serves the landscape.”

This passage by Arq. Gonçalo Ribeiro Teles demonstrates the importance that must be given to the integration of the 
natural environment, in the form of landscape, in human experiences, since they lack this same relationship for their 
own benefit.

Aiming with this purpose, it is concluded with this work that each and every project must be thought from a perspective 
of landscape protection like this, delicate and sensitive. Starting to function according to an eco-system where the 
landscape serves Man in his actions and in the same way, Man, starts to function as an active agent in the protection of 
the landscape and combating climate change.

In the specific case of this work, the landscape (in the form of the design of the surrounding vegetation) is an important 
part as the design of the architecture.

Fotomontagens através da maquete 1:20 ilustrativas dos ambientes pretendidos para o projeto. 
Montages through the 1:20 model illustrative of the environments intended for the project.

THE STRATEGIC REQUALIFICATION OF THE TERRITORY AND LANDSCAPE  
OF COSTA DA CAPARICA
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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

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

As Termas do Vale dos Cucos, hoje encerradas e parcialmente devolutas, são ponto partida de uma base prática 
operativa relativamente ao objeto de projeto, que almeja estender o campo de atuação no território, concebendo 
relações entre a arquitetura (as termas) e a infraestrutura ferroviária (a viagem).

Consciente da forte relação que a ferrovia teve no desenvolvimento do termalismo português, a viagem surge como 
enquadramento histórico, territorial, geográfico e cultural. No caso particular do desenvolvimento das termas ligadas 
à linha do Oeste, é o conciliar a ideia de projeto com dois temas, a Ferrovia e o Termalismo. Procurou-se assim 
firmar a pertinência desta proposta, com um olhar territorial, ligando um edificado termal existente a uma reversão do 
progressivo abandono da infraestrutura ferroviária do Oeste.

Na margem direita do rio Sizandro, a 2Km da cidade de Torres Vedras, as termas situam-se no vale que lhes deu nome 
e junto da ferrovia que liga com a capital e restantes cidades termais do Oeste. O seu passado integra a memória 
coletiva local, e a necessidade de preservação e valorização, motivam a relevância desta proposta, com sentido de 
responsabilidade histórica, e respeito pela natureza social e contextual do edificado existente. 

Para que este permaneça o protagonista do lugar, este é objeto de reabilitação, de forma a preservar o possível dos seus 
programas originais, e integrar de forma adaptável, funcionalidades dentro dessas características. Em consonância, são 
propostas duas novas instalações de banhos, o novo balneário para banhos comuns e o novo balneário para aplicação 
de lamas, respondendo às modernas solicitações de serviços termais, expetáveis pelos padrões atuais.

Em suma, procura-se devolver ao local a ligação humana, a continuidade histórica pela interpretação do passado com 
o presente, em equilíbrio com a atualidade em novas práticas termais de saúde e bem-estar, fazendo uma ponte entre 
o passado e um possível futuro.

DA VIAGEM AO LUGAR
TERMAS VALE DOS CUCOS

Proposta – axonometria das Intervenções Nucleares. Proposal – axonometric view of Nuclear Interventions.

21.1 Rui Silvestre - Finalista I Nominee

Daniel Nicolas Jiménez Ferrera - Orientador I Tutor

[MENÇÃO HONROSA]
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Ancoradouro – fotomontagem e fotografias de maquete à escala 1:20.
Boat dock – photomontage and photos of 1:20 scale model.

The Vale dos Cucos Thermae, now closed and partially derelict, are the starting point of a practical operational base 
regarding the project object, aiming to extend the field of action in the territory, conceiving relations between the 
architecture (the thermae) and the railway network (the voyage).

Aware of the strong relationship that the railway had in the development of portuguese thermae, the voyage appears 
as the historical, territorial, geographical and cultural background. In the specific case of the thermae connected to the 
West Railway Line, it is to reconcile the idea of a project with two themes, Railway and Thermalism. This way, we sought 
to establish the relevance of this proposal, by linking an existing thermal complex to a reversal of the West Railway Line 
progressive abandonment. 

Located in the Vale dos Cucos valley, 2 km from Torres Vedras city, the Thermae stand next to the railway that connect 
to the capital and other thermae in portuguese West countryside. Its past is part of the collective local memory, and the 
need for preservation and valorization motivate the pertinence of this proposal, with a sense of historical responsability 
and respect for the social nature and context of the existing edifices.

To keep the buildings as the place protagonists, they will be rehabilitated, preserving as much as possible of their original 
programs, and allowing the integration of the adaptable functionalities within those characteristics. In accordance, two 
new bath facilities are proposed, a bathhouse for common baths and a bathhouse for the application of mud baths, 
responding modern requests for thermal services, as expected by current thermal Spa standards.

In short, it seeks to restore the human connection to the place, and its historical continuity through the interpretation of 
the past with the present, in balance with the actual reality in new thermal practices of health and well-being, making a 
bridge between the past and a possible future.

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.

FROM THE VOYAGE TO THE PLACE
THE VADE DOS CUCOS THERMAE
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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

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
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A Quinta do Palácio de Estoi, Faro - Fotografia autor.
Farm of the Palace of Estoi, Faro - Photography by the author.

A Quinta do Palácio de Estoi, com uma área de cerca de 6 ha, localiza-se na aldeia de Estoi, no concelho de Faro, 
próxima das Ruínas Romanas de Milreu. A quinta desenvolve-se numa encosta com exposição dominante a sul, 
estando inserida numa zona de transição entre o litoral e o Barrocal Algarvio, tirando partido de uma vista privilegiada 
sobre Faro e a Ria Formosa. A Quinta do Palácio de Estoi foi construída por volta do ano de 1787, sendo o jardim 
histórico com maior valor patrimonial do Algarve, estando classificado como Imóvel de Interesse Público (IIP). 

Esta quinta de recreio inicialmente foi fundada para ser a residência principal do Coronel Francisco Carvalhal e 
Vasconcelos (1756-1823) na altura do seu casamento com Rita Efigénia Botado e Almeida, açafata preferida e 
confidente da rainha D. Maria I (1734-1816). O projeto da Quinta do Palácio de Estoi é atribuído a Manuel Caetano 
de Sousa (1738-1802), arquiteto da Casa Real, autor de obras barrocas notáveis como a Biblioteca do Convento de 
Mafra, a Capela do Paço da Bemposta (Lisboa), sendo também coautor dos jardins do Palácio Nacional de Queluz e 
do Jardim Botânico da Ajuda (Lisboa).

Durante o século XIX a Quinta do Palácio de Estoi teve vários proprietários e diversas campanhas de obras, e em 
1988 o Município de Faro adquiriu a quinta. Em 2009 foi inaugurada a Pousada de Estoi, de acordo com o projeto do 
arquiteto Gonçalo Byrne (n. 1941). Apesar das obras de adaptação para Pousada, grande parte da área da quinta está 
ainda por recuperar, sendo o objeto do estudo da presente proposta. O projeto é alicerçado numa análise histórica e 
biofísica, seguida de diagnóstico, síntese e proposta. O Plano Diretor de Restauro Quinta do Palácio de Estoi teve como 
princípios orientadores o espírito das Cartas e Convenções internacionais sobre jardins históricos e paisagens culturais 
do ICOMOS. É objetivo da proposta contribuir

PELA SALVAGUARDA DO JARDIM HISTÓRICO
PLANO DIRETOR DE RESTAURO DA QUINTA DO PALÁCIO ESTOI, FARO

Plano Geral. General Plan.

23.1 Jim Constâncio Pinto - Convidado I Guest

Sónia Talhé Azambuja - Orientador I Tutor
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Simulações 3D. 3D Views.

The farm of the Palace of Estoi, with an area of   about 6 ha, is located in the village of Estoi, in the municipality of Faro, 
close to the Roman Ruins of Milreu. The farm develops on a slope with dominant exposure to the south, being inserted 
in a transition zone between the coast and the Barrocal Algarve, taking advantage of a privileged view over Faro and the 
Ria Formosa. The farm of the Palace of Estoi was built around 1787, and it’s the historic garden with highest heritage 
value in the Algarve, being classified as a Property of Public Interest.

This recreational farm was initially founded to be Colonel’s main residence Francisco Carvalhal e Vasconcelos (1756-
1823) at the time of his marriage to Rita Efigénia Botado e Almeida, favorite açafata and confidant of Queen Maria 
I (1734-1816). the project of Quinta do Palácio de Estoi is attributed to Manuel Caetano de Sousa (1738-1802), 
architect of the Casa Real, author of notable baroque works such as the Library of the Convent of Mafra, the Capela of 
the “Paço da Bemposta” (Lisbon), being also co-author of the gardens of the National Palace of Queluz and the Ajuda 
Botanical Garden (Lisbon).

During the 19th century, The farm of the Palace of Estoi had several owners and several construction campaigns, and 
in 1988 the Municipality of Faro acquired the farm. In 2009, the hotel of Estoi, according to a project by architect 
Gonçalo Byrne (b. 1941). Despite adaptation works to a hotel, a large part of the farm’s area is still to be recovered, 
being the object of study of the present proposal. The project is based on a historical analysis and biophysics, followed 
by diagnosis, synthesis and proposal. The Master Plan for the Farm, to Restoration had as guiding principles the spirit 
of the Charters and Conventions international conferences on ICOMOS historic gardens and cultural landscapes. It is 
the purpose of the proposal contribute to the safeguarding of this historic garden in the Algarve, promoting cultural 
tourism from here.

Cortes AA e BB. Sections AA and BB.

FOR THE SAFEGUARDING OF THE HISTORIC GARDEN 
MASTER PLAN FOR THE RESTORATION OF FARM OF THE PALACE OF ESTOI, FARO
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24 Superior Institute  
Manuel Teixeira Gomes
ARCHITECTURE DEPARTEMENT

ISMAT is a private educational institution located in Portimão and part of the 
Lusófona group. The Integrated Master of Architecture (MIA) degree corresponds 
to a small School of Architecture (150 students, 15 teachers) strongly bonded 
to the region, and with a work ethos that promotes close proximity between the 
students, their teachers, and the community. 

Being the only Portuguese School of Architecture south of Évora, its influence is 
felt on the whole of the Algarve and the coast and south of Alentejo, representing 
this area its main work and investigation laboratory. Being a generalist degree, 
as most other Architecture degrees in Portugal, its content is strongly linked to 
the particular meridional phenomenology, focusing both on its natural and built 
landscape and on its different economies.

Director of the Scientific Board

Luiz Conceição

24 Instituto Superior  
Manuel Teixeira Gomes
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA

O ISMAT é um estabelecimento de ensino universitário localizado em Portimão, 
que integra o Grupo Lusófona. O seu curso de Mestrado Integrado em Arquitetura 
constitui uma pequena escola de Arquitetura (150 alunos, 15 docentes) com uma 
forte ligação à região, um espírito de trabalho de grande proximidade entre o núcleo 
estudantil, o seu corpo docente e a comunidade, o que permite uma forte interação 
entre os diversos níveis de ensino do curso. 

Tratando-se da única escola de Arquitetura existente, em Portugal, a sul de Évora, a 
sua área de influência abrange todo o território algarvio, litoral e sul alentejano, território 
este que constitui o seu principal laboratório de trabalho e de investigação. Tratando-
se de um curso generalista, tal como a maioria dos restantes cursos de Arquitetura 
em Portugal, exerce um forte pendor, nos seus conteúdos, na fenomenologia 
específica da meridionalidade, quer sob o ponto de vista da sua paisagem natural e 
construída, quer sob o ponto de vista das suas diversas economias.

Diretor do Conselho Científico

Luiz Conceição
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Alçados, cortes tipo e Diagrama do edifício. Elevations, Type Sections and Building Diagram.

O Centro Comunitário e Cultural de Bordeira é um edifício multiusos, que junta a cultura e a comunidade, através de 
um programa funcional que valoriza espaços dinâmicos. A implantação do edifício é proposta no centro do sítio de 
Bordeira, concelho de Faro. A mais forte característica geomorfológica local é a existência de uma rocha sedimentar 
calcária, onde a sua exploração deu lugar às pedreiras, que hoje marcam o território. O trabalho na pedra é papel 
fundamental na estrutura económica, social e cultural local, onde os canteiros têm grande reconhecimento, pois muitos 
deles trabalharam em importantes obras de reabilitação de monumentos internacionais. 

O edifício que se propõe visa contribuir para o reconhecimento desta arte, desenvolvendo-se a implementação de 
um espaço onde seja possível a interpretação desta profissão num espaço que funcione como museu vivo e que, 
simultaneamente, permita que outras actividades tenham lugar. Pelas suas características, o edifício permite a exposição, 
interpretação e divulgação do património material e imaterial, onde é possível reunir todo o espólio e arquivo existente, 
de modo a dar resposta a esta necessidade, e criar a oportunidade de envolver a comunidade na reinterpretação da 
sua história, com espaços para formação, convívio, lazer e interacção cultural. 

A sua composição arquitectónica enfatiza razões de ordem formal, com o objetivo de desenvolver um edifício capaz 
de se destacar pela sua composição formal e narrativa conceptual. A geometria adoptada teve influência na morfologia 
natural das pedreiras, sendo que se pretende interpretar uma massa rochosa que se desenvolve do subsolo até 
ser descoberta à superfície da terra pela mão do homem. Ou seja, na essência conceptual para o desenvolvimento 
do edifício, a forma foi atingida a partir da subtracção do bloco através de um processo criativo com base em 
experimentação, onde se foi subtraindo massa até obter a forma pretendida, sem nunca nos desviarmos do conceito 
formal original.

A COMPOSIÇÃO FORMAL EM ARQUITETURA
EDIFÍCIO MULTIUSOS - O CENTRO CULTURAL E COMUNITÁRIO DE BORDEIRA

Localização da intervenção: Mapa do Centro de Bordeira, Faro. Intervention place: map village center of Bordeira, Faro.

24.1 Alexandre Manuel Guerreiro Bilhau - Convidado I Guest

Ana Bordalo - Orientador I Tutor
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Planta e imagem tridimensional da frente principal do edifício.  
Plan and three-dimensional images of the main front of the building.

The Bordeira Community and Cultural Center is a multipurpose building, that brings together culture and community, 
through a functional program that values dynamic spaces. The implantation of the building is proposed in the center of 
the Bordeira site, municipality of Faro. The strongest local geomorphological feature at site, is the existence of limestone 
sedimentary rock, where your exploration gave rise to the quarries that mark the territory today. The stone work is a 
fundamental role in the local economic, social and cultural structure, where the stonemasons have great recognition, as 
many of them have worked on important works for the rehabilitation of international monuments. 

The proposed building aims to contribute to the recognition of this art, developing the implementation of a space where 
it´s possible to interpret this profession in a space that works as a living museum and, at the same time, allows other 
activities. The characteristics of the building allows the exhibition, interpretation and divulgation of the material and 
immaterial heritage, where it’s possible to gather all the existing collection and archive, to respond to this need, and 
create the opportunity to involve the community in the reinterpretation of your history, with spaces for training, socializing, 
leisure and cultural interaction. 

Its architectural composition emphasizes formal reasons, with the goal of developing a building capable of standing out 
for its formal composition and conceptual narrative. The adopted geometry is influenced by the natural morphology 
of the quarries, interpretating  the rock massif that develops from subsoil until it is discovered on the earth’s surface 
by the hand of man. So, for the conceptual essence of the building development, it was a creative process based on 
experimenting with the subtraction of a block, where the mass was subtracted until obtaining the desired shape, without 
ever deviating from the original formal concept.

Imagens tridimensionais do exterior e interior do edifício. 
Three-dimensional images of the outside and inside of the building.

THE BORDEIRA COMMUNITY AND CULTURAL CENTER
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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.

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.
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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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