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prioridades de desenvolvimento na-
cional e a projeção internacional do 
nosso Saber.

Abrir cursos em áreas consideradas 
estratégicas; encontrar uma oferta 
diversificada e inovadora; promover 
uma formação mais enriquecedora 
e um ambiente mais estimulante 
de investigação e de construção do 
conhecimento; convocar as empresas; 
desenvolver parcerias; estabelecer 
uma relação de proximidade entre o 
mundo universitário e o mundo do 
trabalho... constituem alguns dos 
muitos objetivos que se identificam 
como essenciais.

Depois, agora e sempre, importa 
comunicar e difundir a investigação 
de qualidade e o saber produzido, 
privilegiando a relação do Ensino 
com a Sociedade.

Os Prémios Archiprix inserem-se em 
todo este contexto: “projetar o ensino 
da arquitetura para o futuro”, ao qual 
se associa o mais vivo interesse da 
revista Archinews na sua divulgação.

and international projection of our 
Knowledge.

Open courses in areas considered 
strategic; find a diversified and 
innovative offer; promote a richer 
training and a more stimulating 
environment of research and 
construction of knowledge; invite 
companies; develop partnerships; 
establish a close relationship between 
academia and the world of work... 
are some of the many goals that are 
identified as essential.

Then, now and always, we need to 
communicate and disseminate the 
research of quality and knowledge 
produced, giving privilege to the 
relationship of Education with the 
Society.

 The Archiprix Awards are part in 
all this: “to project the teaching of 
architecture for the future” to which 
is associated the keenest interest 
of Archinews magazine in their 
disclosure.

 Na sociedade do conhecimento, 
base para o progresso económico 
e social, o Ensino desempenha um 
papel primordial.

E neste mundo em constante e 
vertiginosa transformação, realidade 
turbilhão onde se multiplicam novos 
problemas e tudo parece rapidamente 
desajustado, importantes e decisivas 
se tornam as soluções que vão mais 
além no vasto universo de desafios e 
necessidades.

A Escola, hoje mais do que nunca, 
deve saber ler os sinais de mudança, 
prever e antecipar, procurar e descobrir, 
desbravar e encontrar caminhos, ir mais 
longe, chegar primeiro.

Assim se forjam e consolidam as 
instituições de referência, aquelas que 
propõem novos programas e avançam 
com novos processos pedagógicos, 
assentes em novos comportamentos 
e atitudes, que investem em áreas de 
excelência, que tornam a investigação 
e a inovação a base da sua atividade, 
que articulam a sua ação com as 

In a knowledge society, basis 
for economic and social progress, 
Education plays a key role.

And in this constantly changing and 
vertiginous world, vortex reality, where 
multiply new problems, and everything 
seems to quickly maladjusted, 
important and decisive become the 
solutions that go beyond the vast 
universe of challenges and needs.

The School, now more than ever, 
should know how to read the signs of 
change, predict and anticipate, search 
and discover, break new ground and 
find ways to go further, and be first.

In this way the institutions 
of reference are forged and 
consolidated, those who propose 
new programs and advance with 
new pedagogical processes, based 
on new behaviors and attitudes, 
who invest in areas of excellence 
that make research and innovation 
the foundation of their activity, 
which link their action with 
national development priorities 
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Become  a docomomo International Member!
Join an international network of experts working together to 
identify and preserve the buildings, sites and neighbourhoods 
of Modern Movement. 

docomomo Contacts
+351 21 841 81 01/02/03
docomomo@tecnico.ulisboa.pt
www.docomomo.com
www.docomomo.com/shop
www.docomomo.com/membership
wwwww.facebook.com/docomomointernational
www.linkedin.com/company/docomomo-international

Also referred to as International Working Party for the Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the 
Modern Movement, docomomo International is a non-proot organization initiated in 1988 by Hubert-Jan Henket, architect and professor, 
and Wessel de Jonge, architect and research fellow, at the School of Architecture at the Technical University in Eindhoven, the Netherlands.
Since 2014, docomomo International is hosted in Lisbon, at Instituto Superior Tecnico - Lisbon University, chaired by Ana Tostoes, 
Full Professor at the Civil Engineering and Architecture Department of the Instituto Superior Tecnico - Lisbon University.

TThrough its plan of activities, docomomo aims to:

- Bring the signiocance of the architecture of the Modern Movement to the attention of the public;
- Identify and promote the surveying of the works of the Modern Movement;
- Promote the conservation and re-use of buildings and sites of the Modern Movement;
- Oppose destruction and disogurement of signiocant works;
-Foster and disseminate the development of appropriate techniques and methods of conservation and adaptive re-use;
- Attract funding for documentation, conservation and re-use of buildings and sites of the Modern Movement;
- - Explore and develop new ideas for the future of a sustainable built environment based on the past experiences of the Modern Movement.

SinSince its creation, the organization has established itself as a major partner not only in the realms of documentation and conserva-
tion, but also in the broader oeld of architectural culture. Through an interdisciplinary dimension, docomomo International brings 
together a wide network of experts (architects, town-planners, designers, engineers, lawyers, art historians, researchers, professors, 
students, etc.) working on the timeliness of the Modern Movement and its value as a heritage worldwide, promoting the reuse of 
the contemporary citystructures.At present, it includes seventy national chapters and more than 3000 members worldwide.

docomomo International organizes, every two years, international conferences with proceedings, publishes a biannual journal, the 
docomomo Journal (which is currently the only international periodical devoted to recent research on the Modern Movement), 
publishes a series of technical dossiers that are a reference in the oeld of intervention in the Modern Movement heritage, among 
many other activities.

Editorial
Editorial
João Carlos Fonseca, Diretor Editorial da Archinews  Editorial Director of Archinews
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A arquitectura enquanto disciplina 
está a ser repensada em muitos 
aspectos, desde o âmbito da sua 
intervenção até ao modo como se 
cruza com a sociedade. 

Questões como a participação, 
o diálogo, a solidariedade e a 
proximidade têm vindo a questionar 
as formas tradicionais de intervenção 
do arquitecto e a introduzir diferentes 
relações com o mundo e com a 
realidade construída.

Em Portugal, a formação em 
arquitectura sempre privilegiou uma 
aprendizagem baseada na percepção 
e valorização do carácter holístico da 
disciplina, perspectiva na qual assenta 
o modelo pedagógico adoptado pela 
maior parte das escolas.

Decorreram muitos anos desde 
a passagem das antigas Escolas 
de Belas-Artes a Faculdades e do 
alargamento do ensino da Arquitectura 
ao sector privado. Posteriormente, a 
implementação do modelo de Bolonha 
veio introduzir novas e significativas 
mudanças nos processos de ensino e 
aprendizagem. As dinâmicas próprias 
do ensino superior surgem associadas 
às alterações verificadas na área 
disciplinar da Arquitectura, pelo que 
se torna natural o aparecimento de 

novos motivos de reflexão por parte 
das escolas. 

Há um dado recente neste 
contexto: a formação dos arquitectos 
portugueses goza hoje de um 
reconhecimento crescente e ímpar 
a nível internacional. Esta realidade 
- um enorme estímulo para as 
instituições de ensino - pode funcionar 
como referência para a reflexão mais 
vasta a que as escolas estão obrigadas 
em permanência.

Como demonstra o Archiprix, a 
mobilidade dos alunos é uma realidade 
influente no processo da formação 
académica. E aqui, importa salientar 
que, apesar da sua posição periférica 
na geografia europeia, Portugal tem 
vindo a captar um crescente número 
de estudantes estrangeiros ao abrigo 
dos programas de mobilidade. 

Se a esta realidade associarmos 
a nossa proximidade aos contextos 
referenciados à língua portuguesa, 
logo reconhecemos que, no desenho 
da triangulação entre Europa, África 
e América do Sul, Portugal assume 
uma grande centralidade. Este facto 
pode certamente contribuir para que as 
escolas portuguesas se afirmem cada 
vez mais como uma referência para o 
ensino e a formação em Arquitectura.

Architecture as a discipline is being 
thought over in many aspects, from 
the context of its intervention to the 
way it contacts with society. Matters 
such as participation, dialogue, 
solidarity and proximity have been 
questioning the architect’s traditional 
forms of intervention and introducing 
different relationships with the world 
and the built reality.

In Portugal, education in Archi-
tecture has always favoured 
learning based on the perception 
and valorization of the discipline’s 
holistic character, a perspective upon 
which the pedagogic model adopted 
by most schools stands on.

Many years have passed since the 
old Schools of Beaux-Arts became 
Faculties and the encompassing 
of the teaching of Architecture 
by the private sector. Later, the 
implementation of the Bologna model 
has introduced new and significant 
changes in the processes of teaching 
and learning. The specific dynamics 
of higher education are associated 
with the changes observed in the 
disciplinary field of Architecture, 
whereat it is natural the rise of 
new reasons to reflect upon by the 
schools. There is recent data within 

this context: today, the education 
of Portuguese architects enjoys a 
growing and unmatched recognition 
at an international level. This 
reality - a huge incentive to the 
educational institutions - can 
operate as a reference for the wider 
reflection schools are permanently 
obliged to do.

Just like Archiprix demonstrates, 
the student’s mobility is an influential 
reality in the process of academic 
education. Within this context, 
it is important to highlight that, 
despite its peripheral location in the 
European geography, Portugal has 
been attracting a growing number of 
foreign students under the mobility 
programs. 

If we associate this reality to our 
proximity to the contexts referring 
to the Portuguese Language, we 
quickly acknowledge that, in the 
triangulation between Europe, 
Africa and South America, Portugal 
assumes a big centrality. This 
fact can certainly contribute to 
Portuguese schools asserting 
themselves as a reference in 
the teaching and education of 
Architecture.

Prefácio 
Foreword
João Santa-Rita, Presidente da Ordem dos Arquitectos  Chairman of the Portuguese Order of Architects

Nota: Por decisão do autor, o texto não observa o novo Acordo Ortográfico



“If you don’t understand what these young architects are doing, what kind of 

reality they live in and what kind of projects they pursue, how can you organise 

your education programme?

If you can’t realise that education means something else for a young architect 

and for the conditions you are working in, well, that frightens me”

Janny Rodermond, director of Dutch Fund for Creative Industries, 

Netherlands

“Se não compreendermos aquilo que estes jovens arquitetos andam a fazer, 

em que tipo de realidade vivem, que tipo de projetos ambicionam desenvolver, 

como poderemos nós desenvolver um programa curricular?

Se não aceitarmos que “aprendizagem” pode significar algo diferente para um 

jovem arquiteto e para as condições sob as quais ele trabalha, então devo 

mesmo dizer que estou assustada”

Janny Rodermond, diretora do Fundo Holandês para as Indústrias 

Criativas, Países Baixos

Opinião | Opinion
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“I would say that for Europe, the ongoing ecologic context in combination 

with the recent economic situation, gave rise to a new critical search for the 

potential that architecture has to offer our societies. Until 2008 the dominant 

focus was on architecture as a semi-autonomous goal in itself (paid off in real 

estate value or in city branding terms). Now in 2016, students of architecture 

share a growing awareness that their creativity could be focused much more on 

the integrated contribution that architecture can offer to society as a director 

of spatial organizations and a generator of urban potential. The existing city in 

all its contradictions then should be the raw material with which the architect 

should work - therefore acknowledging that his/her interventions will always 

be semi-dependant on elements that are beyond control. 

From this awareness can grow a creative strength that really can help to make 

our world a better place”

Wouter Deen, visiting professor to the TU Delft. Independent 

researcher about the goals for education in Europe vs. goals in 

India/Asia

“Eu diria que para a Europa a recente situação económica em combinação 

com o contexto ecológico deu origem a uma nova postura crítica acerca do 

potencial que a Arquitetura tem para oferecer às nossas sociedades.

Até 2008 o foco dominante da crítica incidia sobre a Arquitetura enquanto 

um objetivo semiautónomo em si mesmo (pago em valor imobiliário ou em 

marketing urbano).

Agora, em 2015, entre os estudantes de Arquitetura cresce a consciência de 

que a sua criatividade poderia estar muito mais focalizada na contribuição 

integrada que a Arquitetura pode oferecer à sociedade enquanto promotora 

de organizações espaciais e geradora de potencial urbano. A cidade deveria 

portanto ser, em todas as suas contradições, a matéria-prima com a qual os 

arquitetos deveriam trabalhar, assim reconhecendo que as suas intervenções 

estarão sempre semidependentes de elementos fora do seu controlo.

Desta consciencialização talvez cresça uma força criativa que poderá 

realmente ajudar a tornar o nosso planeta num lugar melhor”

Wouter Deen, visiting professor na TU de Delft. Investigador 

independente acerca dos objetivos para a educação na Europa vs. 

objetivos na Índia/Ásia
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Foi uma honra e um desafio para a Fundação Serra Henriques ter criado 
com a Fundação Archiprix Holanda, em 2012, o prémio Archiprix Portugal.

As motivadoras parcerias feitas com todas as instituições de ensino de 
Arquitectura portuguesas, Ordem dos Arquitectos, Trienal de Arquitectura 
de Lisboa, Docomomo Internacional e Casa da Arquitectura permitiram 
agora ver retratada nesta publicação a excelência do ensino e do estudo das 
nossas cidades, do território e da paisagem.

Há um especial destaque para os projectos distinguidos pelo Archiprix 
2015, que se juntam à dedicada tarefa dos docentes e às aspirações das já 
centenas de jovens arquitectos que concorreram ao prémio. 

Cada uma das intervenções seguintes é inspiração suficiente para tentar 
sempre fazer melhor.

It has been an honour and a challenge for the Serra Henriques 
Foundation to have created with the Archiprix Foundation Holland, in 
2012, the Archiprix Award in Portugal.

The motivating partnerships carried out with all of the Portuguese 
institutions that teach Architecture, the Portuguese Association of 
Architects, Lisbon’s Architecture Triennial, Docomomo International 
and Casa da Arquitectura have now allowed, in this publication, for the 
portrayal of the excellency of the education regarding our cities, territory 
and landscape.

There is a special emphasis on the projects distinguished by the 2015 
Archiprix Award, additional to the devoted work of the teachers and the 
aspirations of the already hundreds of young architects that competed for 
the award. Each of the following interventions is enough inspiration to 
always try to do better.

Introdução
Introduction
Rita Pinto Coelho, Presidente da Fundação Serra Henriques  Chairman of the Foundation Serra Henriques

Nota: Por decisão da autora, o texto não observa o novo Acordo Ortográfico
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Opinião | Opinion

“Na sua atividade docente, o professor deve essencialmente falar sobre a sua experiência e contagiar os alunos com a 

sua paixão pela profissão, ajudando-os a saber ver a realidade, a pensar e a agir com sentido crítico. Sem este processo 

de partilha e sem espírito de questionamento o mundo não avançaria”

José Mateus, Presidente da Trienal de Arquitetura de Lisboa

“In his teaching activity, the teacher must essentially talk about his experience and infect his students with his passion regarding 

the profession, helping them to know how to see reality, to think and to act with a critical sense. Without this process of sharing 

and without the spirit of questioning the world wouldn’t move forward”

José Mateus, Chairman of Lisbon Architecture Triennale
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Como vê o ensino da arquitetura em Portugal? 
Considero que, para além da arquitetura portuguesa, a arquitetura ibero-

americana tem um carácter próprio que lhe confere um lugar de destaque 
no panorama internacional. Pergunta-me de que forma é que esse destaque 
está espelhado no ensino da arquitetura em Portugal? Do ponto de vista 
da investigação, nós [investigadores e professores de arquitetura] somos 
quase forçados a seguir o que é a normativa internacional que é anglo-
saxónica, tendemo-nos a adaptar a essa normativa. Por exemplo, neste 
momento se queremos fazer uma carreira académica ortodoxa o trabalho 
de investigação encontra-se absolutamente direcionado, vocacionado para 
a publicação em revistas indexadas no International Science Index,uma 
rede maioritariamente anglo-saxónica. Estamos a falar de língua, é certo, 
mas também de cultura e de modos de pensar pois língua é cultura. Isto 
para dizer que este sistema está muito vocacionado para o que é “quanti-
ficável”, para o que se entende serem as “ciências”, assumindo-se como 
um sistema científico. Este momento, que estamos a atravessar na cultura 
ocidental, é caracterizado por tender a valorizar a via da especializa-
ção em detrimento de uma visão global. No entanto, a arquitetura, por 
definição, é uma disciplina que está justamente entre a arte e a técnica 
requerendo acima de tudo uma visão global. É por isso que “architecture 
matters”, isto é, que a arquitetura faz sentido, que se torna necessária e que 
forma uma base fundamental para a felicidade. É verdade que o que está 
em curso vai no sentido contrário, mas eu sou muito otimista e não gosto 
de pensar em crise, prefiro pensar que nós [arquitetura ibero-americana] já 
estamos na vanguarda porque estamos a desmontar este modelo e estamos 
a acrescentar valores das humanidades e da técnica nesta que é das poucas 
disciplinas que consegue congregar tão bem estas duas esferas. É claro 

How would you characterize architecture education in Portugal?
I consider that beyond Portuguese architecture there is ibero-ameri-

can architecture, with a distinctive character of its own which grants 
it a distinctive position in the international panorama. You now ask me 
“how is this distinctive position mirrored in architecture education in 
Portugal”. That is a pertinent question. Concerning research, we [re-
searchers and teaching professors] are almost forced to follow what is 
the international normative, which is Anglo-Saxon, we tend to adapt to 
that normative. For example, right now, if we want to follow an ortho-
dox academic career, research work is completely targeted, that is, it 
is geared towards the publication in magazines indexed in the Interna-
tional Science Index, which is a mainly Anglo-Saxon network. We are 
referring to the language, of course, but also to the culture and ways of 
thinking, given the fact that language is culture. This is to say that this 
system is highly geared towards what is considered “science” and what 
is “quantifiable” - it is a scientific system. The moment we’re going 
through in western culture is characterized by a tendency to value all 
that is specialization instead of a global vision. Yet, Architecture is, 
by definition, a discipline right between Art and technical, requiring a 
global vision, over everything else. That’s why Architecture matters, 
that is, why Architecture makes sense, why it’s necessary and consti-
tutes a fundamental basis for happiness. What is going on is exactly 
the opposite to this but I am very optimistic and I don’t like to think 
about crisis, so I like to think that we [Ibero-American architecture] 
are already in the vanguard because we are decomposing this model 
and adding values of humanities and technique in this that is one of 
the few disciplines that can congregate these two spheres so well. 

Entrevista
Interview
Ana Tostões, Presidente do Docomomo Internacional  Chairman of Docomomo International



ArchiNews 04 | Edição Especial  Special Edition    9

ARQUITETURA, URBANISMO E ARQUITETURA PAISAGISTA EM 2015  ARCHITECTURE, URBANISM AND LANDSCAPE ARCHITECTURE IN 2015  

que a arquitetura tem de ser eficaz, tem de responder tecnicamente bem, 
tem de responder aos desafios sociais, tem de saber fazer tudo isso muito 
bem e é por isso impossível ser só uma coisa. Esta é uma questão a que 
estamos atentos.

Por exemplo na DOCOMOMO Internacional, por sermos uma rede com 
setenta países, torna-se bastante evidente que esta questão não é só nossa, 
levando-nos a aprofundar esta perspetiva que encara a arquitetura como 
uma disciplina redonda e global, e resistimos por isso à corrente de espe-
cialização. Sabemos que áreas que podem ser consideradas secundárias 
noutras disciplinas, como áreas culturais, onde inscrevemos por exemplo a 
história e a teoria da arquitetura, são ferramentas absolutamente funda-
mentais para os arquitetos. Não poucas vezes, noutras áreas técnicas, estas 
seriam consideradas disciplinas de cultura geral, mas são na arquitetura 
ferramentas indispensáveis à compreensão de como outros resolveram 
problemas idênticos e à leitura completa e informada das problemáticas. 
É uma prática do ofício não apenas ter uma listagem de arquitetos e de 
obras, mas também enquadrar o contexto cultural e o conteúdo. Estas são 
ferramentas essenciais para mantermos a nossa identidade. A arquitetura 
é, para mim, a edificação do mundo - ou do território - como se diz, e 
essa edificação é feita quando somos capazes de identificar lugares e de 
dar sentido às coisas, senão estamos simplesmente a construir. E há uma 
grande diferença entre construção e arquitetura! Entendo isso sobretudo 
agora que ando muito divertida a ler textos do pós-guerra dos anos 45-50, 
dos italianos como o Gio Ponti, em que se denota uma perceção clara de 
que o caminho que Movimento Moderno estava a tomar, em termos de 
uma arquitetura internacional neutral e repetitiva, carecia de magia. Há 
uma magia própria na arquitetura ibero-americana, um modo de ver as 

Obviously, Architecture must be effective, must respond technically 
well, must address the social challenges, must do all that very well 
and, for that, has difficulty in being only one thing. This is an issue we 
are attentive to. For example, in DOCOMOMO International we are 
very aware of that, especially given the fact that we are a network of 
seventy countries and that makes it obvious that this matter is not ours 
alone, which makes us understand this perspective that views Architec-
ture as a round and global discipline, and, for that, we resist. We know 
that some areas that can be considered secondary in other disciplines, 
such as the cultural areas in which we inscribe History and Theory of 
Architecture, are absolutely fundamental tools for architects. Often, in 
other fields, these would be considered disciplines of general know-
ledge, but, in Architecture, they’re very useful tools to understand how 
others have solved identical problems. It’s a knowledge of this craft not 
to simply constitute a list of architects and works, it is about unders-
tanding their content. These are essential tools for us to maintain our 
Identity. To me, Architecture is precisely the edification of the world 
- or the territory - and that edification is accomplished when we are 
able to identify places and attribute a meaning to things, or else we 
would simply be constructing. And there’s a big difference between 
construction and Architecture, especially now that I’ve been amused 
while reading post-war texts from the years 45-50, from Italians like 
GioPonti, where there was a clear understanding that the path the mo-
dern movement was taking - in terms of an international, neutral and 
repetitive Architecture - was lacking some sort of magic. There is a 
specific magic in Ibero-American architecture, a way of seeing things, 
of observing the territory, a strength that doesn’t exist in other places, 
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coisas, de olhar para o território, uma garra que não existe noutros lugares. 
Portanto, o que me parece, para responder à pergunta, é que devemos 
efetivamente estar obviamente atentos às normas internacionais para 
não perdermos o pé, mas não temos de fazer tudo como nos mandam; se 
o fizermos, haverá um dia em que morreremos, secaremos. Nós temos 
a nossa própria cultura que tem de ser, quanto a mim, reforçada e este 
momento que atravessamos traz consigo vários estímulos extraordinários. 
Por exemplo, neste momento os nossos estudantes podem, mais do que 
nunca, viajar e ter acesso a redes internacionais, circunstância que não tem 
precedente na história. Eu tento fazer um discurso contrário ao da crise: 
Usufruimos ainda de um astro dos dois Pritzkers e de relações novas e 
estimulantes com a América Latina em que, no âmbito de intercâmbios, as 
faculdades portuguesas recebem alunos do Chile, Argentina Peru, Brasil! 
Penso que estamos no momento certo para darmos atenção a esta joia que 
é a arquitetura ibero americana - uma coisa muito preciosa para lhe poder-
mos dar futuro tanto na educação da arquitetura como na preservação de 
uma identidade própria. Eu creio muito profundamente, de cabeça e cora-
ção, que temos de resistir. Estamos cada vez mais sujeitos à sedução de nos 
especializarmos em A, B, C ou D. Há que resistir, há que ser competitivo, 
e há que usufruir da revolução extraordinária que estamos a atravessar no 
campo das telecomunicações, energia e ambiente. A arquitetura é a arte 
de resolver os problemas da humanidade - eu quero pensar que sim! - e os 
arquitetos tem uma missão social magnífica que pode trazer a felicidade 
da humanidade.

so, to answer the question, what it seems to me is that we should be 
aware of international rules in order not to lose touch, obviously, but 
we shouldn’t do everything as we’re told because, if we do that, there’ll 
be a day when we’ll die, dried out. We have our own culture, that, from 
my point of view, must be reinforced, and the moment we traverse is 
an extraordinary boost, that is, in this moment our students can, more 
than ever, travel, access international networks, this is unprecedented 
in history. I try to make a speech in the opposite direction of the crisis, 
let’s realise we still enjoy the aura of two Pritzker awards and new and 
stimulating relationships with Latin America, through whose inter-
changes the Portuguese faculties receive students from Chile, Argen-
tina, Peru, not to mention Brazil! I think we are in the right moment to 
pay attention to this jewel that is Ibero-American architecture, a very 
precious thing, so that we can give it a future. I deeply believe, with my 
head and my heart, that we have to fight back. That’s because we are 
increasingly subject to the seduction of specializing in A, B, C or D. We 
must fight back, must be competitive, obviously, and must take advan-
tage of the extraordinary revolution we are going through in regard to 
telecommunication, energy and information that will certainly be, I’d 
say in ten years, converted into furniture and well-being. Architecture 
is the art of solving Mankind’s problems - I’d like to believe so!  - and 
that, without architects, Mankind is unhappy, whereat we have a mag-
nificent social mission.
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“Por um lado, o  Archiprix é uma plataforma fantástica para os alunos darem visibilidade aos seus trabalhos, 

por outro lado, relaciona os nossos alunos e faculdades com a comunidade internacional, juntando 

pessoas de todo o mundo e criando um foco de energia. Isto é muito importante para nós. Estamos 

determinados a agarrar este desafio, pelo que vamos receber o evento Archiprix Internacional em 2017.”

Bimar Patel, reitor da Universidade CEPT, Índia

“On one side Archiprix a fantastic platform for students to showcase their work. On the other hand it connect 

students and their schools with the international community, bridging people from all over the world and 

create an energetic buzz. This is very important for us. We want to take one this challenge and host Archiprix 

International in 2017.”

Bimar Patel, dean of CEPT University, India
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Universidades / Projetos  Universities / Projects

Escola Superior Gallaecia, Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo / Renovação do Mercado Salceda de Caselas
Gallaecia Higher School, Master in Architecture and Urbanism / Renewal of Salceda de Caselas Market

Universidade Lusíada de Vila Nova de Famalicão, Faculdade de Arquitetura e Artes / Recuperação do Património no Porto
Faculty of Architecture and Arts, Lusíada University of Vila Nova de Famalicão / Asset Recovery in Porto

Universidade do Minho, Escola de Arquitetura / Projeto de Representação da Impermanência
School of Architecture, University of Minho / Representation Project of Impermanence

Universidade do Porto, Faculdade de Ciências, Mestrado em Arquitetura Paisagista / Estudo Prévio para a Requalificação da Frente de Água de Maren
University of Porto, Faculty of Sciences, Master in Landscape Architecture / Preliminary Study for the Requalification of Water Front of Maren

Universidade do Porto, Faculdade de Arquitetura / 1 Campus, 3 Matrizes
University of Porto, Faculty of Architecture / 1 Campus, 3 Matrices

Universidade Lusíada do Porto, Faculdade de Arquitetura e Artes / Reabilitação do Mosteiro de Sanfins
Lusíada University of Porto, Faculty of Architecture and Arts / Rehabilitation of the Monastery of Sanfins

Universidade Lusófona do Porto, Mestrado Integrado em Arquitetura / Museu Real Companhia Vinícola
Lusófona University of Porto, Architecture Department / Royal Winery Company Museum

Escola Superior Artística do Porto, Departamento de Arquitetura / O Museu Imaginário
Artistic Higher School of Porto / The Imaginary Museum

Universidade Católica Portuguesa, Centro Regional das Beiras / Reutilização das Arquiteturas de Produção
Portuguese Catholic University, Beiras Regional Centre / Reuse of Production Architectures

Universidade de Coimbra, Faculdade de Ciências e Tecnologia / Baixa Crúzia
University of Coimbra, School of Science and Technology / Crúzia Downtown

Escola Universitária das Artes de Coimbra, Mestrado Integrado em Arquitetura / Cinque Terre. Cinque Alloggi
Coimbra University School of Arts / Cinque Terre. Cinque Alloggi

Universidade da Beira Interior, Departamento de Engenharia Civil e Arquitetura / Terminal de Autocarros em Campanhã
University of Beira Interior, Department of Civil Engineering and Architecture / Bus Station in Campanhã

Universidade de Lisboa, Faculdade de Arquitetura / Memórias de Um Outro Tejo
Vale-Parque Todoroki, Centro Interpretativo
Desenhar na Memória de uma Quinta de Recreio
Reurbanização dos Modelos de Ocupação da Cidade
Água e Luz, o Imaginário dos Banhos
Construir o Vazio

University of Lisbon, Faculty of Architecture / Memories of Another Tagus River
Valley-Park Todoroki - Interpretation Centre
Drawing in Memory of a Farm Recreation
Redevelopment of the City’s Occupation Models
Water and Light
Build the Void

Universidade de Lisboa, Instituto Superior de Agronomia / Contributo para a Salvaguarda e Valorização da Paisagem Rural
University of Lisbon, Agronomy Higher Institute / Contribution to the Protection and Enhancement of the Rural Landscape 

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias de Lisboa, Departamento de Arquitetura / Complexo Desportivo de Xabregas
Lusófona University of Humanities and Technologies of Lisbon, Architecture Department / Sports Complex Xabregas

ISCTE-IUL, Escola de Tecnologias e Arquitetura / Igreja, Centro Social e Paroquial da Portela
ISCTE-IUL, School of Tecnhology and Architecture / Church, Social Center and Parish of Portela

Universidade de Lisboa, Instituto Superior Técnico / Frente Ribeirinha
University of Lisbon, Higher Technical Institute / Riverfront

Universidade Autónoma de Lisboa, Departamento de Arquitetura / Celebrating the Water in the City
The Wish Machine
Ateneu da Cidade

Autonomous University of Lisbon, Architecture Department / Athenaeum of the City

Universidade Lusíada de Lisboa, Faculdade de Arquitetura e Artes / A Cidade como Paisagem
Lusíada University of Lisbon, Faculty of Architecture and Arts / The City as Landscape

Universiade de Évora, Escola de Artes / Paisagem Construída
School of Arts, University of Évora / Built Landscape

Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes, Mestrado Integrado em Arquitetura / Casa Pátio como um Modelo de Habitação Contemporânea
Higher Institute Manuel Teixeira Gomes / Patio House as a Contemporary Housing Model

Universidade do Algarve, Faculdade de Ciências e Tecnologia / Para uma Metodologia de Intervenção na Paisagem Contemporânea
Faculty of Science and Technology, University of Algarve / For a Methodology of Intervention in Contemporary Landscape
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Escola Superior Gallaecia
Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo

Gallaecia Higher School 
Master in Architecture and Urbanism

Presidente do Conselho Científico | President of the Scientific Board
 Francisco José Fumega
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 O ENSINO DA ARQUITETURA, URBANISMO E ARQUITETURA PAISAGISTA EM PORTUGAL 

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 cycle’s semesters 
specialize in Urbanism (7th), Heritage (8th), Project Coordination (9th), and Dissertation and Investigation 
Methodologies (10th).
Francisco José Fumega

 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 pedagógicos a formação disponibilizada, nas áreas 
da arquitetura, do urbanismo, das artes plásticas e da multimédia, destaca-se pela abordagem artística 
tradicional combinada com a utilização de novas tecnologias. O corpo docente destaca-se pela extensa 
experiência profissional, sem descurar a componente de formação pedagógica e de preparação científica. 
A investigação I&DT desenvolvida no CI-ESG abarca as áreas da Arquitetura e Património e do 
Urbanismo, Território e Ambiente. O Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo estrutura-se em 
10 semestres. Os semestres correspondentes ao segundo ciclo, são especializados em Urbanismo (7.º), 
Património (8.º), Coordenação de Projeto (9.º) e Dissertação e Metodologias de Investigação (10.º).
Francisco José Fumega
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Renovação do Mercado Salceda de Caselas - Intervenção no legado arquitetónico recente 
Renewal of Salceda de Caselas Market - Intervention in the recent architectural legacy

Pamela Besada Juárez I finalista  nominee

Orientador  Tutor: Goreti Sousa, Rui Correia

O Mercado de Salceda foi construído em finais da década de oitenta, 
encontrando-se num estado avançado de decadência. Este equipamento é um 
exemplo de muita arquitetura que representa um legado recente, a propósito do 
qual começa a evidenciar-se a necessidade de refletir sobre como intervir nele.

Para a realização deste projeto, foi necessário realizar uma investigação 
com objetivos muito concretos: determinar os parâmetros espaciais dos 
mercados atuais e identificar graus de intervenção nestes.

As conclusões extraídas do estudo são: a polivalência como consequên-
cia da transversalidade do programa e a importância do caráter aberto do 
mercado que fomente as leis de proximidade.  

Na proposta de renovação do mercado, projeta-se abrir o mercado ao exte-
rior, com a criação de espaços de transição. Mantém-se a estrutura original e 
cria-se uma pele de ripas de madeira, que procura vincular o edifício com a 
envolvente natural. O mercado é concebido como um espaço polivalente.

The Salceda Market was built in the late 1980’s, and is currently in an 
advanced state of decadence. This infrastructure is an example of much of 
the architecture that represents a recent legacy, concerning which a need to 
reflect about how to intervene is becoming evident.

To accomplish this project, we had to develop an investigation with very 
clear objectives: to determine the spatial parameters of today’s markets and 
to identify degrees of intervention in these.

The study’s conclusions are: the versatility as a consequence of the pro-
gramme’s transversality and the importance of the market’s open character 
that fosters the laws of proximity.  

In the market’s renovation proposal, we intend to open it to the exterior 
through the creation of transitional spaces. We maintain the original structure 
and create a skin made of wooden slats that intends to bind the building with 
its natural surroundings. The market is conceived as a versatile space.

Esboço do projeto do Mercado  Market design sketch Preexistência  Pre-existence



ArchiNews 04 | Edição Especial  Special Edition    17

ARQUITETURA, URBANISMO E ARQUITETURA PAISAGISTA EM 2015  ARCHITECTURE, URBANISM AND LANDSCAPE ARCHITECTURE IN 2015  

Interiores  Interiors Planta de implantação, plantas e cortes da proposta  Site plan, plans and sections of the proposal

Fachada principal  Main facade

Fachada posterior  Rear facade
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Universidade Lusíada de Vila 
Nova de Famalicão

Faculdade de Arquitetura e Artes

Lusíada University of Vila 
Nova de Famalicão

Faculty of Architecture and Arts
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The Integrated Master of Architecture degree is structured in order to provide the future graduate with a 
multifaceted curricular plan where theory and practice enable him to actively participate in the diverse 
professional demands of the Architecture and Urbanism universe. Based on divulging and experimenting 
with the various tendencies derived from theoretical evaluation and a practical approach to Architecture, 
combining the most modern teaching technologies, this Integrated Master’s degree offers advanced 
training directed towards project activity.

O curso de Mestrado Integrado em Arquitetura encontra-se estruturado de forma a proporcionar 
ao futuro Mestre em Arquitetura um percurso curricular multifacetado, onde a teoria e a prática o 
habilitam a participar ativamente nas diversas solicitações profissionais do universo da Arquitetura e do 
Urbanismo. Apoiado na divulgação e experimentação das diversas tendências relativas ao pensamento e 
à prática disciplinar da Arquitetura e associando as mais modernas tecnologias de ensino, este Mestrado 
Integrado oferece uma formação avançada e direcionada para a atividade projetual.
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Recuperação do Património no Porto - Reabilitação do Quarteirão da Pedreira
Asset Recovery in Porto - Rehabilitation of the Quarry Quarter

Hélder Sá Sampaio I finalista  nominee 

Orientador  Tutor: Sérgio Infante

Perfil da proposta para o Quarteirão da Pedreira  Proposal profile for the Quarter of Quarry

Praça Multiusos  Multipurpose squareZona de transição público-privado  
Public-private transition zone

Miradouro sobre a cidade do Porto  
View over the city of Oporto

Acesso ao interior do quarteirão  
Access to the interior of the block

Enquadramento dos três edifícios na Rua do Loureiro  
Environment of the three buildings in the Loureiro Street

Remate do quarteirão, transição ruína - escarpa rochosa 
Abutment of the block transition ruín - rocky escarpmentEnquadramento do Quarteirão da Pedreira  Quarter of Quarry environment
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A escarpa exposta nesta zona do Porto 
realça a solidez que a cidade transmite.

As fachadas marcam o ritmo nos vãos 
e nos seus elementos de cantaria e ferro 
forjado, as caixilharias em madeira que 
teimam em já não fechar oferecem o 
que outras zonas históricas ou cidades 
já não têm, a magia do tempo.

A intervenção no quarteirão da 
Pedreira pretende introduzir uma 
maior permeabilidade a este corpo. 
Foram desenhadas zonas de lazer, 
uma praça multiusos e um miradouro 

sobre a cidade de forma a  incentivar 
a prática de atividades de lazer, com o 
objetivo de atrair e fazer permanecer 
as pessoas.

Este ponto nuclear da cidade apre-
senta um grande fluxo de visitantes, 
a unidade estilística dos três primei-
ros edifícios da Rua do Loureiro 
impulsionou a sua recuperação e 
reabilitação, respondendo a diferentes 
alternativas de alojamento e funcion-
ando como rótula que articula a cota 
baixa, com a alta.

Maqueta física do Hostel & Charme - A Pedreira  Physical model of the Hostel & Charm - A Pedreira

The exposed cliff in this area of 
Oporto highlights the solidity the city 
transmits.

The façades set the pace through 
its openings, and its stonework and 
wrought iron, the wooden frames that 
insist in not closing, all have to offer 
what other historic cores or cities lack 
- the magic of time.

The intervention in Quarteirão da 
Pedreira intends to introduce greater 
permeability to this body. We designed 
leisure areas, a multifunctional square 

and a viewpoint over the city in order 
to encourage leisure activities, aiming 
to attract people and make them stay.

This core area of the city features a 
big flow of visitors, the stylistic unity 
of Loureiro street’s first three buildings 
boosted its recovery and rehabilitation, 
answering different housing alterna-
tives and working as a pivot that artic-
ulates the lower and the higher points.

Fotomontagem com desenho da proposta de reabilitação dos três edifícios na Rua do Loureiro 
Photomontage with rehabilitation of the proposed design of the three buildings in the Loureiro Street

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

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

Marisa Carvalho Fernandes I finalista  nominee

Orientador  Tutor: Cidália Ferreira Silva, Ana Francisca de Azevedo

Distintas aproximações na amostra selecionada: a Vila da Nazaré e a antiga Lagoa da Pederneira   
Different approaches in the selected sample: Village of Nazareth and the former Lagoa da Pederneira

Estudo concetual da ideia de rótula: articulação e relação entre a costa e o mar  
Conceptual study of rod idea: networking and relationship between the coast and the sea Ciclos da Impermanência: velocidades e apropriações na Praia da Nazaré

Cycles of Impermanence: speed and appropriations in Nazare Beach

Ciclos da Impermanência: apropriação do solo pela ocupação agrícola
Cycles of Impermanence: Soil appropriation by agricultural occupation
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Partindo do olhar específico descoberto na amostra, a inves-
tigação ensaia o Projeto de representação da impermanência: 
entre a Nazaré e a Lagoa da Pederneira.

Apontam-se as premissas utilizadas na abordagem: 
desmultiplica-se o conceito de rótula como descoberta do lugar 
e como interligação de tempos e escalas; aplica-se a análise in 
situ privilegiando o registo no lugar; apreende-se a temática da 
impermanência no tempo da investigação, criando um novo 
registo e uma nova interpretação sobre o lugar. 

Através dos três tempos abordados na análise (linear, 
relacional e vivido), descodificam-se os processos de transfor-
mação no lugar através da sua caracterização geomorfológica, 
intrinsecamente ligada à antiga Lagoa da Pederneira e aos 
limites administrativos dos Coutos de Alcobaça, percebendo-se 
o conceito da impermanência na regressão imanente ao lugar. 
Posteriormente, é na impermanência vivida que se apreende 
como as dinâmicas da formação do lugar se relacionam com o 
entendimento das dinâmicas presentes no lugar agora.

Starting from the specific insight found in the sample, the 
investigation rehearses the representation Project of imper-
manence: between Nazaré and Lagoa da Pederneira.

We point out the approach assumptions used in our ap-
proach: we synthesize the concept of patella as discovery of 
the site and linkage of times and scales; we apply the in situ 
analysis, emphasizing the record on the site; we learn the theme 
of impermanence during the time of investigation, creating a 
new record and a new interpretation, concerning the site. 

Through the three approached times/layers (linear, 
relational and experienced), we decode the transformation 
processes on site, through their geomorphological characteri-
zation, intrinsically connected to the old Lagoa da Pederneira 
(Pederneira lagoon) and the administrative limits of Coutos 
de Alcobaça, understanding the concept of impermanence in 
the site’s immanent regression. Afterwards, it is in the lived 
impermanence that we understand how the dynamics of the 
site’s formation relate to the comprehension of the dynamics 
currently present.

Corte síntese dos tempos estudados na transformação da amostra
Synthesis section of the studied times in the transformation of the sample

A causa-relação na transformação do lugar
The cause-relation in the transformation of the place
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Landscape Architecture is a multidisciplinary field of knowledge combining science and art and 
based on natural, social, and technological sciences, humanities, and arts. FCUP’s Landscape 
Architecture degrees provide project, planning, and landscape management skills, namely oriented 
towards intervention in urban and rural spaces, cultural and natural landscapes.
These skills derive from the knowledge of natural and cultural processes, aiming to conciliate aesthetic and 
functional interests with landscape and environmental integration on one side, and economic sustainability 
and biological diversity with the quality of life of human communities on the other.
Teaching at this institution is based on the theoretical foundations supporting landscape action, resorting to 
real study cases where those theoretical foundations are tested, experimented, and criticized, followed by 
the creation of landscape design intervention proposals, from the garden’s to the regional level.
Teresa Portela Marques e Maria José Curado

Arquitetura Paisagista é uma área de conhecimento interdisciplinar que combina ciência e arte, 
sustentando-se nas ciências naturais, sociais e tecnológicas, nas humanidades e nas artes. Os 
cursos de Arquitetura Paisagista da FCUP proporcionam competências em projeto, planeamento e 
gestão da paisagem nomeadamente vocacionados para a intervenção em espaço urbano e rural, em 
paisagens culturais e naturais.
Estas competências são adquiridas a partir do conhecimento dos processos naturais e culturais 
procurando-se conciliar por um lado, os interesses estético e funcional com a amenidade 
paisagística e ambiental e, por outro, a sustentabilidade económica e a diversidade biológica com a 
qualidade de vida das comunidades humanas.
O ensino nesta instituição assenta sobre os fundamentos teóricos que suportam a ação na 
paisagem, recorrendo a casos de estudo reais onde esse suporte teórico é testado, experimentado 
e criticado, produzindo-se propostas de intervenção de desenho na paisagem, desde a escala do 
jardim à escala regional.
Teresa Portela Marques e Maria José Curado

ArchiNews 04 | Edição Especial  Special Edition    27

ARQUITETURA, URBANISMO E ARQUITETURA PAISAGISTA EM 2015  ARCHITECTURE, URBANISM AND LANDSCAPE ARCHITECTURE IN 2015  



28    ArchiNews 04 | Edição Especial  Special Edition 

RETRATO DO ENSINO EM PORTUGAL  PORTRAIT OF EDUCATION IN PORTUGAL ARQUITETURA, URBANISMO E ARQUITETURA PAISAGISTA EM 2015  ARCHITECTURE, URBANISM AND LANDSCAPE ARCHITECTURE IN 2015  

Estudo prévio para a requalificação da frente de água de Maren, Södertälje, Suécia 
Preliminar study for the requalification of water front of Maren, Södertälje, Sweden

Carlos Sousa Dias I finalista  nominee

Orientador  Tutor: Teresa Portela Marques 

       

Plano geral da proposta de intervenção  General plan of the intervention proposal

Diagrama concetual da proposta  Conceptual diagram of the proposal

Perfis explicativos da nova estrada em Slussholmen, da zona comercial pedonal e da frente de água  Explanatory sections of the new road in Slussholmen, the pedestrian shopping area and the water front
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A proposta foi elaborada com base no levantamento e análise dos elemen-
tos existentes e caraterização da envolvente do espaço, atendendo aos atuais 
e futuros requisitos da cidade de Södertälje na Suécia e propondo assim 
otimizar a qualidade cénica, funcional, sensorial e ecológica do lugar.

O desenho relaciona gradualmente a estrutura urbana com a estrutura 
verde e hidrografia de uma forma sustentável e com o intuito de promover 
a qualidade ambiental, a gestão de vistas indesejáveis, o conforto do utili-
zador face às componentes atmosféricas (ventos, ruído, poluição, humidade 
relativa do ar e insolação excessiva), a moderação micro climática e a 
promoção da permeabilidade dos solos na área a intervir.

O projeto promove a escala humana e a unidade espacial, dotando a 
cidade de oportunidades de recreio ativo e passivo para diferentes públicos 
e maximizando a presença da vegetação na matriz urbana, a biodiversidade 
e o cumprimento da função ecológica.

The proposal was elaborated based on the assessment and analysis of the 
existing elements and the characterization of the surrounding area, taking into 
account the current and future requirements of the city of Södertälje, in Sweden, 
and therefore proposing the optimization of the scenic, functional, sensory and 
ecological quality of the site.

The design gradually relates the urban structure with the green structure and 
hydrography in a sustainable fashion, aiming to promote environmental quality, the 
management of undesirable views, the user’s comfort regarding atmospheric condi-
tions (wind, noise, pollution, relative humidity and excessive insolation), microcli-
matic moderation and the promotion of soil permeability in the intervention area.

The project promotes the human scale and spacial unity, providing the city 
with active and passive leisure opportunities for different audiences, and maxi-
mizing the presence of vegetation inside the urban matrix, biodiversity and the 
accomplishment of the ecological function.

Visualização da frente de água de Maren  Water front of Maren

Visualização da zona pedonal e comercial de Järnagatan  Pedestrian and shopping area of JärnagatanVisualização do novo parque linear na frente de água de Mare  New linear park in water front of Maren
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At FAUP , the Project course occupies an absolutely nuclear position. It is regarded as a synthesis of 
multidisciplinary options and knowledge that sustain and materialize architectonic proposals.
The progressive increase of programmatic difficulty and complexity throughout the 5 years is sustained, 
from an introduction to urban networks and living spaces in the 1st year to project subjects of increasing 
complexity and in different urban contexts: dwelling in consolidated urban areas, shared dwelling in urban 
transition areas, public buildings in urban expansion areas, urban project in metropolitan periphery areas.
The aim is preventing the degree from becoming a mere sum of courses. The students’ learning process is 
valued, not only the finished product. The future architect should be aware that he is always working for a 
particular society, for a particular place with a particular history. Project teaching should occur under that 
condition and not limit itself to the creation of images, figures, and concepts for real estate marketing.
Francisco Barata Fernandes

Na FAUP , a disciplina de Projeto tem um papel absolutamente nuclear. É entendida como síntese de 
opções e de saberes pluridisciplinares que sustentam e materializam a proposta arquitetónica. 
Defende-se o progressivo aumento de exigência e complexidade programática ao longo dos 5 anos, 
desde uma introdução aos conceitos de malhas urbanas e de espaços de habitar no 1.º ano, até temas 
de projetos com complexidade crescente e em diferentes contextos urbanos: residência em área 
urbana consolidada, habitação coletiva em área urbana de transição, edifício público em área urbana 
de expansão, projeto urbano em área da periferia metropolitana. 
Pretende evitar-se que o curso resulte num somatório de disciplinas. Valoriza-se o processo de aprendizagem 
do aluno e não apenas o produto final. O futuro arquiteto deverá ter presente que trabalha sempre para uma 
determinada sociedade, para um determinado lugar com uma determinada história. É nessa condição que se 
deve ensinar a projetar e não, apenas, a fabricar imagens, figuras e conceitos para o marketing imobiliário.
Francisco Barata Fernandes
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1 Campus, 3 Matrizes - Campus da Ecole Hôtelière de Lausanne 
1 Campus, 3 Matrices - Campus of Ecole Hoteliere of Lausanne

Maria Souto de Moura I finalista  nominee

Orientador  Tutor: Nuno Brandão Costa, Mario Carreño Zunino

O projeto parte de um convite da 
EHL Lausanne para a requalificação e 
ampliação do seu campus. A ideia do 
projeto é distinguir as vidas académi-
ca e pessoal do aluno, dentro do 
campus. Dadas as condicionantes do 
terreno e complexidade do programa, 
não se trata de criar uma distância 
física, mas sim uma distância fictícia, 
construída a partir da justaposição 
de três matrizes de composição - 
programática, paisagística e formal 
- cada uma delas com o seu desenho, 
função e referência às Artes Plásticas. 
Uma pintura gestualista, do pintor 
Jackson Pollock, uma obra abstra-
cionista, do pintor português Ângelo 
de Sousa e uma pintura suprematista, 
do pintor Kasimir Malevich. A 
convivência entre matrizes produz, no 
projeto, uma série de jogos visuais, 
que gerem a perceção da distância 
do aluno aos espaços. Idealizou-se, 
assim, um campus universitário 
com uma imagem fluída e dinâmica, 
construída com base em variações 
e sensações, fruto de distâncias e 
proximidades.

This project has its origin in an 
invitation by EHL Lausanne for the 
re-qualification and extension of its 
campus. The project’s idea is that of 
separating school life from the stu-
dent’s personal life, within the cam-
pus. Given the terrain’s constraints 
and the programme’s complexity, it 
is not only about creating a physical 
distance but a fictitious distance, built 
from the juxtaposition of three com-
position matrices - programmatic, 
landscape and morphological - each 
with its design, function and reference 
to Visual Arts. 

A Gestual painting, by Jackson 
Pollock, an Abstract piece, by the 
Portuguese Ângelo de Sousa, and 
a Suprematist paiting, by Kasimir 
Malevitch. The interaction between 
matrices produces, within the project, 
a series of visual games that man-
age the students’ perception of the 
distance to each space. Hence, we 
idealized a campus with a fluid and 
dynamic nature, built upon variations 
and sensations, result of distances 
and proximities.

Vista aérea geral sobre o Campus EHL  General aerial view over the EHL Campus

Correspondência entre as matrizes e as referências plásticas  Correspondence between the matrices and visual references

Planta de coberturas  Plan coverings
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Alçado sul  South elevation;
Planta piso térreo  Ground floor plan;
Distribuição de atividades do novo Campus EHL  Activities distribution of the new Campus EHL
  

Percursos exteriores e edifícios de residências de estudantes  Outside pathways and student residences buildings
Corte e planta do módulo  Section and plan of the module

Cortes transversais  Transversal sections;
Planta piso tipo  Type plan; 
Diagrama de estudo de relação entre a topografia e as atividades  Relationship study diagram between the topography and activities

Vista geral das residências de estudantes do campus EHL  Overview of student residences on campus EHL
Alçado sul de um dos edifícios de residências de estudantes  South elevation of one of the student residences building
Maqueta da proposta final  Model of the final proposal
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The Lusíada University’s Bachelor/Integrated Master’s degree is a teaching, cultural debate, 
and research environment within Architecture’s autonomy as a subject. Here are divulged and 
experimented the most diverse tendencies in theoretical evaluation and the practical approach 
to the subject, enabling students to become the future of Architecture from the perspective of 
construction and requalification of built and urban heritage.

A Licenciatura/Mestrado Integrado de Arquitetura da Universidade Lusíada constitui um espaço 
de ensino, debate cultural e pesquisa no âmbito da autonomia disciplinar da Arquitetura. Aqui se 
divulgam e se experimentam as mais diversificadas tendências relativas ao pensamento e à prática 
disciplinar, habilitando os estudantes a protagonizarem o futuro do exercício da Arquitetura na 
perspetiva da construção e requalificação do património edificado e urbano.
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Reabilitação do Mosteiro de Sanfins - Centro Interpretativo do Românico do Vale do rio Minho
Rehabilitation of the Monastery of Sanfins - Interpretation Center of the Romanesque of the Minho River Valley

Ricardo Oliveira Moreira I finalista  nominee

Orientador  Tutor: Miguel Malheiro

O património edificado na época 
românica no vale do rio Minho foi o 
ponto de partida para este trabalho 
de investigação. A recuperação deste 
património pode complementar a 
oferta turística existente e dinamizar o 
grande potencial paisagístico que nos 
é dado pela natureza. Embora a igreja 
de Sanfins tenha tido uma intervenção 
no século XX, o mosteiro adjacente 
está actualmente num avançado estado 
de degradação, no entanto, após 
uma intervenção de salvaguarda e 
valorização poderá assumir um papel 
determinante na dinamização da en-
volvente próxima com potencial turís-
tico e cultural. Depois de estudadas 
várias possibilidades programáticas de 
intervenção, analisamos referências e 
cartas do património, a relação entre 
o existente e o novo e definimos a 
atitude a tomar. Assim, conseguimos 
reunir o património românico do vale 
do rio Minho num centro interpreta-
tivo apresentando uma proposta para 
requalificação de um dos monumentos 
seguindo valores e princípios de inter-
venção no património.

Minho river valley’s Romanic built 
patrimony was the base point to this 
investigative work. The recovery of 
this patrimony can complement the 
existing tourist offer and boost the 
great landscape potential. Although 
the Sanfins church has had an 
intervention in the XX century, the 
adjacent monastery is currently in an 
advanced state of degradation; yet, 
after an intervention of safeguard 
and valorization, it could assume 
a determinant role in the energiza-
tion of its close surroundings, with 
tourism and cultural potential. After 
we had studied the different program-
matic possibilities of intervention, we 
analysed references and charts of the 
patrimony, the relationship between 
the existing and the new, and defined 
which attitude to take. Therefore, 
we were able to assemble Minho 
river valley’s Romanic patrimony in 
an interpretative centre, presenting 
a proposal for the re-qualification 
of one of the monuments, following 
values and principles of patrimonial 
intervention. Mosteiro de Sanfins e envolvente  Sanfins monastery and surrounding

Planta de implantação proposta  Site plan proposal
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Render do quarto  Bedroom renderRender do interior da igreja  Render of the interior of the church

Corte longitudinal e planta da igreja  Longitudinal section and church plan Planta piso 0 e piso 1  Ground floor plan and 1st floor plan
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Since the publishing in the “Charter for Architectural Education” of the recommendations, a joint IUA (international Union of 
Architects) and UNESCO program, in 1996, the teaching of architecture has been based on research founded on project practice 
and construction methods, being the “Project” considered a synthesis of acquired knowledge and receiving, as core element in 
the architect’s training (and, as such, combining the degree’s theoretical and practical questions), a substantial weight in the full 
duration of the academic calendar. The schools’ plan of study, in its organizational structure, also adopts the consensual division 
in 5 scientific areas: Project, Theory and History of Architecture, Design, Building and Urbanism.
This way the differentiation between schools, as far as training quality, prestige and competitiveness are concerned, is 
centered in the composition of its teaching staff, their qualification and cohesion.
In the qualification of teachers for the Project, Building, and Urbanism areas, we are interested in their skillfulness as 
experienced architects and their renowned previous work, what allows us to state that our pedagogical project is based on 
the ability to critically read and interpret reality.
The cohesion in the teaching staff derives from the investment in the correlation between theory and practice, the critical 
reflection, and the importance of multidisciplinary assignments. This, for us, assures the didactic and pedagogical purposes 
in the architect’s training and its main objective, the ability to project.
Pedro Ramalho

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

Alcides Almeida Faria I finalista  nominee

Orientador  Tutor: Nuno Graça Moura

A ideia principal da intervenção neste quar-
teirão assenta em dois pontos fundamentais: i) a 
construção de um edifício novo para receber as 
exposições de arte contemporânea e acolher per-
manentemente a coleção alusiva à memória da 
Real Companhia Vinícola, e ii) a recuperação de 
dois edifícios pré-existentes, através da alteração 
das suas pré-funcionalidades com o objetivo de 
responder às exigências do programa, atribuin-
do-lhes funções sem os descaracterizar. 

As relações entre as construções existentes e 
os edifícios a construir constituíram-se através 
do princípio seguido na abordagem do projeto: 
os volumes nunca se tocam e assumem as suas 
diferentes linguagens arquitetónicas. A proposta 
de implantação dos edifícios assenta nos limites 
das pré-existências, assumindo uma ocupação 
perimetral e um posicionamento longitudinal 
relativamente às ruas, libertando o interior do 
quarteirão.

The main intervention idea in this city block 
stands on two fundamental assumptions: i) the 
construction of a new building that will shelter 
the contemporary art exhibitions and perma-
nently host the collection that alludes to the Real 
Companhia Vinícola memory, and ii) the recov-
ery of two pre-existing buildings, through the 
change of their prior functions in order to answer 
the programme’s demands, attributing them with 
functions without dis-characterizing them.

The relations between the existing constructions 
and the buildings to be constructed were constitut-
ed through the principle established in the project 
approach: the volumes never touch other and 
assume their different architectonic languages. The 
proposal for the building’s implantation is based 
on the pre-existences’ limits, assuming a perimeter 
occupation and a longitudinal positioning with 
respect to the streets, freeing the block’s inner area.

Local (situação existente)  Local (existing situation)
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Plantas (proposta de intervenção)  Plants (intervention proposal)

Cortes  Sections Cortes construtivos (sala de exposições)  Constructive cuts (showroom)

Maqueta (vista sul)  Model (south view) Maqueta (vista norte)  Model (north view)

Local (situação existente)  Local (existing situation)
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Escola Superior Artística do Porto
Departamento de Arquitetura 

Porto Higher Artistic School
Department of Architecture

Diretor / Coordenador do Curso | Director / Course Coordinator
Paolo Marcolin

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

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

Paulo Jesus Silva I finalista  nominee

Orientador  Tutor: José Menéres Semide

        

Imagem do interior da mediateca  Image of the interior of media library

O Centro Cultural da Alfândega consiste num espaço cultural localizado no 
centro histórico do Porto, junto ao rio Douro, e que é constituído por dois edi-
fícios independentes: um museu e uma mediateca. Este equipamento pretende 
ser capaz de dinamizar toda esta zona da cidade que enfrenta uma crescente 
degradação e abandono, e deste modo, inverter essa tendência. 

O edifício do museu surge como um complemento ao Centro de Congressos 
e Museu dos Transportes e Comunicações instalado no edifício da Alfândega 
Nova do Porto, localizado a escassos metros do museu. A mediateca é um 
espaço mais direcionado aos habitantes da cidade, que possibilita que estes se 
dirijam ao centro da cidade e façam um uso constante deste equipamento. 

Ao intervir numa zona histórica, as principais preocupações foram tentar criar 
uma relação harmoniosa entre a contemporaneidade da arquitetura dos novos 
edifícios e a cidade antiga, assim como responder às necessidades do lugar.

Alfândega’s Cultural Centre consists of a cultural space located in Oporto’s 
historic core, by the Douro river, which is constituted by two independent 
buildings: a museum and a media library. This infrastructure intends to be 
able to energize this whole area of the city, which faces growing degradation 
and abandonment, and, in this way, to invert that tendency.

The museum’s building is complementary to the Congress Centre and the 
Museum of Transportation and Communication, located in Oporto’s Alfân-
dega Nova building, a few meters apart from the museum. The media library 
is a space geared towards the city’s inhabitants that allows for these to visit the 
city centre and make constant use of this infrastructure.

By intervening in an historic area, our main concerns were those of trying to 
create an harmonic relationship between the architecture contemporaneity of 
the new buildings and the old city, as well as answering the site’s needs.

Imagem do Centro Cultural da Alfândega. À esquerda encontra-se o edifício do museu e à direita a mediateca  
Image of the Customs Cultural Center. To the left is the museum building and the right to media library
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Planta da mediateca (1º piso)  Plant media library (1st floor)

Corte longitudinal  Longitudinal sectionCorte transversal  Cross section
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Universidade Católica Portuguesa, 
Centro Regional das Beiras

Departamento de Arquitetura

Portuguese Catholic University,
Beiras Regional Center

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

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

Matilde Ferreira da Mata I finalista  nominee

Orientador  Tutor: Ana Costa Pinho

       

Esquemas de distribuição do programa, acessos e áreas restritas e públicas  
Program distribution schemes, access and restricted and public areas

A Casa da Quinta Nova é uma habit-
ação do século XVIII não classificada, 
mas detentora de valor, situada em 
Penalva do Castelo. 

A propriedade de cariz agrícola tem 
cerca de quatro hectares que incluem 
o edifício e o terreno circundante, 
essencialmente dividido em leiras. 
O edifício foi-se desenvolvendo 
de acordo com as necessidades da 
família e atualmente é composto 
por uma adega, uma capela e quatro 
alas, formando um pátio central, tendo 
crescido de forma faseada e em es-
treita relação com as atividades rurais. 

Pretende-se intervir de forma coe-
rente e integrada, incluindo a con-
servação da Casa da Quinta Nova e a 
propriedade, associando as ações de 
reabilitação ao turismo e recuperando 
algumas atividades, como forma 
de preservação e de rentabilização 
da Quinta. Neste sentido, o projeto 
propõe uma reabilitação articulada 
da Casa e da sua envolvente, através 
da alteração da habitação, adaptada 
a Agroturismo, e uma requalificação 
dos espaços exteriores. 

The Quinta Nova House is an un-
classified XVIII century dwelling that 
is particularly valuable, located in 
Penalva do Castelo. 

The property of agricultural character 
has roughly 4 hectares that include the 
building and the surrounding terrain, 
essentially divided into windrows. The 
building developed according to the 
needs of the family that inhabited it, and 
is currently composed of a wine cellar, 
a chapel and four wings, forming a 
central patio, having grown in a staged 
process, in close relation to the rural 
activities. 

We intend to intervene in a coherent 
and integrated fashion, including the 
conservation of Quinta Nova’s house 
and land, associating rehabilitation 
operations to tourism and retrieving 
activities as a way to preserve and 
capitalize the property. That way, 
the project proposes an articulated 
rehabilitation of the house and its 
surroundings, through modifications 
in the building, adapting it to Agri-
tourism, and a re-qualification of the 
exterior spaces.

A implantação da Casa e a relação com a piscina e os balneários    
The implementation of the House and the relationship with the pool and changing rooms
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Planta do piso 1 - zona de acesso aos hóspedes  1st floor plan - area of access to guests
  

GSEducationalVersion

Planta do piso 2 - zona de acesso geral  2nd floor plan - general access zone

A Casa e a relação com a Quinta Nova  The House and the relationship with the Quinta NovaA sala de estar e a introdução de novas soluções de intervenção  The living room and the introduction of new intervention solutions
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Universidade de Coimbra
Faculdade de Ciências e Tecnologia

Departamento de Arquitetura

University of Coimbra
Faculty of Science and Technology

Department of Architecture

Director e Professor Auxiliar do Departamento de Arquitectura
Director and Assistant Professor of the Department of Architecture

 Jorge Figueira
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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.
Jorge Figueira

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.
Jorge Figueira
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Baixa Crúzia- Reabilitação de uma área na Baixa de Coimbra
Crúzia downtown - Rehabilitation of an area in downtown of Coimbra

Mariana Pascoal Campos I menção honrosa  honourable mention 

Orientador  Tutor: Rui Mexia Lobo 
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A reabilitação e a reanimação de 
áreas como a Baixa Crúzia cabe 
aos seus ocupantes que, na maioria 
devem ser também os seus habi-
tantes. Qualquer intervenção deve 
centrar-se na criação de condições 
para que se recupere e se desen-
volva a função habitacional. 

Em primeiro lugar, desenvolveu-
-se um estudo da pré-existência ao 
nível histórico e morfológico. En-
contraram-se várias características 
predominantes tendo sido possível 
definir dois tipos de edifícios. 

Como é precisamente na 
repetição de qualidades tipológicas 
que estes edifícios possuem o seu 

valor patrimonial, definiram-se 
também os princípios projetuais 
definidores de qualquer inter-
venção. Num segundo momento, 
estudaram-se as relações urbanas. 
Estes quarteirões alongados são um 
obstáculo à fluida circulação dos 
percursos da Baixinha medieval. 
A solução é a criação de uma 
pequena passagem pedonal. Na 
abertura desta passagem são inter-
vencionados três edifícios sendo 
que dois deles pertencem aos Tipos 
definidos e são exemplo da aplica-
bilidade dos princípios projetuais 
definidos.

The rehabilitation and reinvig-
oration of areas such as Baixa 
Crúzia is up to the people that 
occupy it, that, in the majority, 
should also be its inhabitants. Any 
intervention should be focused in 
the creation of conditions for the 
recovery and development of the 
dwelling function. 

First, we developed a study 
of historic and morphological 
pre-existences. We found several 
predominant characteristics, which 
made possible to define 2 types of 
buildings. 

Given the fact that these build-
ings’ patrimonial value resides in 

the repetition of their typologi-
cal qualities, we also defined the 
defining project principles of any 
intervention. At a second stage, we 
studied the urban relationships. 
These long blocks are an obsta-
cle to the fluent circulation of the 
routes within the medieval down-
town. The solution resides in the 
creation of a small pedestrian pas-
sageway. Concerning this passage-
way’s procedures, three buildings 
were operated upon. Two of them 
fall within the defined Types and 
are an example of the applicability 
of the defined project principles.
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Escola Universitária das Artes de Coimbra
Mestrado Integrado em Arquitetura

University School of the Arts of Coimbra
Master in Architecture

Diretora da EUAC | Director of USCA
Anabela Ramos  
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Due to the character of its foundation, EUAC’s conceptual framework, as an educational project, 
represents an absolutely unique and distinctive option in the scope of Arts education in the city. This stems 
from the recognition of EUAC as a pioneer and an essential reference within this specific pedagogical 
practice in the country’s Central Region. It is EUAC’s intention to stand as an heir to the beaux arts in 
Portugal, the ultimate stronghold of such a tradition, by integrating several artistic expressions, from 
ceramics to painting and sculpture, including as well other ancillary areas whose domain of expertise is 
connected with technology, such as Architecture and different types of Design.
The quality of EUAC’s education is evident in the renowned excellence and prominence of 
its graduates who, in addition to being respected by their peers, occupy various positions 
of increasing relevance, representativeness, and responsibility in public and private bodies, 
entities, and companies, at the highest level.
Anabela Ramos

A Matriz concetual da EUAC como projeto de ensino, constitui, pela natureza da sua génese, uma opção 
formativa absolutamente singular e distintiva no ensino das artes na cidade, enraizada no facto de se lhe 
reconhecer a condição de percursora e referência incontornável desta prática pedagógica em toda a região 
centro do país, pretendendo constitui-se como herdeira e último reduto da tradição beaux arts em Portugal, 
integrando as várias expressões de índole artística, que vão desde a cerâmica à pintura e escultura, com áreas 
complementares que associam a técnica e a tecnologia aos domínios do seu saber, como a arquitetura e as 
várias vertentes do design.
A qualidade do ensino traduz-se na reconhecida qualidade e notoriedade dos seus diplomados, com 
consequente respeitabilidade angariada junto dos seus pares, bem como pela crescente relevância e 
representatividade do respetivo posicionamento e responsabilidade em organismos, entidades e empresas 
públicas e privados ao mais alto nível.
Anabela Ramos  
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Cinque Terre. Cinque Alloggi - Interação entre identidades locais e sistemas construtivos de base pré-fabricada 
Cinque Terre. Cinque Alloggi - Interaction between local identities and building systems prefabricated base

Vitor Baptista Malva I finalista  nominee

Orientador  Tutor: João Couto Castelo

Este projeto desenvolveu-se com base 
numa abordagem projetual que procura 
convergir o usufruto da natureza, do 
património edificado e, principalmente, 
das emoções que as feéricas paisagens 
resultantes desta sublime relação [na-
tureza/edificado] podem proporcionar 
ao Homem, pretendendo dar resposta e 
validar aquilo a que se propunha: conce-
ber um sistema específico de construção, 
recorrendo à pré-fabricação, desenvolvi-
do para criar alojamentos, adaptando-se 
e adquirindo uma linguagem distinta 
consoante o meio onde cada um deles 

se insere, obtendo assim, com um único 
sistema modular, alojamentos ímpares 
contrariando a ideia de que, a pré-
fabricação potencia a possibilidade de 
repetição podendo preterir a singulari-
dade de cada projeto.

O local eleito foi Cinque Terre, em 
Itália, num território onde o mar e a 
terra se casam dando origem a uma área 
de dezoito quilómetros de costa.

É então desenvolvido um sistema 
modular que nasce do vazio de um case-
bre pré-existente, que vai dar origem 
aos alojamentos.

This project was developed based 
on an approach that aims to con-
verge the fruition of nature, the built 
patrimony and, mainly, the emotions 
that the fey landscapes resultant from 
this sublime relation [nature/built 
environment] can provide to Man, 
intending to answer and validate what 
it proposed itself to do: conceive a 
specific building system, resorting to 
pre-fabrication, developed in order 
to create dwellings, adapting and 
acquiring a distinguished language 
regarding the context in which each 

one is implanted, obtaining, therefore, 
with a single modular system, unique 
houses that contradict the idea that 
pre-fabrication potentiates repetition 
instead of postponing the singularity 
of each project. 
The chosen site was Cinque Terre, 
Italy, in a place where the sea and 
shore come together originating an 
area of eighteen square kilometres 
of coastline.
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Universidade da Beira Interior 
Departamento de Arquitetura

University of Beira Interior
Department of Architecture

Diretor do Curso de Arquitetura | Director of Architecture Degree
 Ana Maria Tavares Martins  
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Five main subjects have founded and identify MIA-UBI: (i) creating a permanent learning Seminar; (ii) 
approaching architecture (also) as construction - by inserting it in a faculty of Engineering; (iii) assuming a 
clear and well-founded openness to the exterior - local councils, private companies, region: (iv) privileging 
the humanization of the architectonic process and its application to the safeguard and rehabilitation of the 
edified and urban cultural heritage; (v) and privileging the perspective of service to society.
The University provides unique conditions, notably an environment that promotes concentration and 
investigation, supported by a group of schools with subjects closely linked to Architecture, as Philosophy 
and Design, the proximity of an excellent central Library, with extended opening hours, and a new 
Documentation and Information Centre in the same area as Project classrooms. The new Architecture, 
Rehabilitation, City, Habitat and Edification Investigation Centre (CIARCHE-UBI) is under development, 
with specific assets being focused on the vast areas of human habitat and local and territorial development.
It should finally be mentioned that the UBI campus has adequate road and rail accessibility, occupying a 
strategic position in Portugal and the Iberian Peninsula.
Ana Maria Tavares Martins

Cinco temas fundaram e identificaram o MIA-UBI: (i) criar um Seminário permanente de aprendizagem; (ii) 
visar a arquitetura (também) como construção - ao inserir-se numa Faculdade de Engenharia; (iii) assumir 
uma clara e fundamentada abertura ao exterior - autarquias, empresas, região; (iv) privilegiar a humanização 
do processo arquitetónico e sua aplicação na salvaguarda e na reabilitação do património cultural edificado e 
urbano; (v) e privilegiar a perspetiva de serviço à sociedade.
Salientam-se as condições únicas oferecidas pela Universidade, registando-se, a existência de um ambiente 
envolvente que convida à concentração e à investigação, apoiado num conjunto de escolas cujas temáticas 
muito têm a ver com a Arquitetura, como é o caso da Filosofia e do Design, e salientando-se a disponibilidade 
próxima de uma excelente Biblioteca central, com horário alargado, e de um novo Centro de Documentação 
e Informação no núcleo onde se encontram salas de Projeto. Encontra-se em desenvolvimento o novo Centro 
de Investigação em Arquitetura, Reabilitação, Cidade, Habitat e Edificação (CIARCHE-UBI) com valências 
especificas dirigidas para as amplas áreas do habitat humano e do desenvolvimento local e territorial.  
Ana Maria Tavares Martins
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Terminal de Autocarros em Campanhã 
Bus Station in Campanhã

Fábio Teixeira Ferreira I finalista  nominee

Orientador  Tutor: Jorge Canastra Marum

Planta piso 0  Ground floor plan
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Cortes Longitudinais - AA | CC  Longitudinal sections - AA | CC 

Maqueta - Vista Noroeste  Model - Northwest view Maqueta - Vista Sudeste  Model - Southeast view Maqueta – Invólucro | Estrutura  Model - Wrapper | Structure

O projeto envolve a arquitetura 
nas estratégias fundamentais para 
a sustentabilidade e identidade da 
cidade perante as questões da mobi-
lidade. Propõem-se a otimização dos 
transportes públicos rodoviários do 
Porto, com uma infraestrutura que 
complementa o serviço de transportes 
adjacentes à Estação de Campanhã. 

Um volume em “L”, assume o ali-
nhamento das linhas férreas e flete, 
separando os dois principais espaços 
exteriores. Para o lado do acesso ao 
terminal, prolongando o corpo maior, 

uma cobertura abriga o acesso pedonal 
à estação e à rua. 

O equipamento figura como pano de 
fundo da cidade, protege e salvaguarda a 
envolvente e o visitante da logística deste 
tipo de infraestruturas, enquanto tenta 
suavizar uma relação de escala com a 
estação e a zona oeste de Campanhã. 

O volume assume-se numa modu-
lação reticulada pela estrutura em 
betão armado, branco e aparente, 
que exalta a simplicidade formal do 
material e organiza todo o espaço do 
equipamento.

The project involves architecture in 
the fundamental strategies for the city’s 
sustainability and identity regarding 
matters of mobility. We propose the 
optimization of Oporto’s public road 
transportation with an infrastructure 
that complements the transportation 
service adjacent to Campanhã station.

An ‘L’ shaped volume assumes the 
alignment of the railways and bends, 
separating the two main outside 
spaces. By the side of the access-
way to the terminal, lengthening the 
bigger volume, a hedge shelters the 

pedestrian access to the station and 
to the street.

The infrastructure is the city’s 
backdrop, protects and safeguards the 
surroundings and the visitor from the 
logistics of this type of structure, while 
it tries to mitigate a scale relation-
ship with the station and Campanhã’s 
western area.

The volume stands as a modulation 
reticulated by the structure, made of white 
and exposed concrete, that exalts the mate-
rial’s formal simplicity and organizes the 
whole of the infrastructure’s space.
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Faculdade de Arquitetura

University of Lisbon
Faculty of Architecture

Vice Presidente da Faculdade | Vice President of School 
Michel Toussaint Alves Pereira  
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a

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.
Michel Toussaint Alves Pereira  

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.
Michel Toussaint Alves Pereira
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Memórias de Um Outro Tejo - Regeneração Urbana no Sítio da Rocha d’Óbidos
Memories of Another Tagus River - Urban regeneration in Rocha d’Obidos

Afonso Botelho Santos  I menção honrosa  honourable mention

Orientador  Tutor: José Aguiar

Planta geral do sítio da Rocha Conde d’Óbidos  General plan of the site Rocha Conde d’Obidos

Fotomontagem a partir do interior do vazio de triplo pé-direito  
Photomontage from the inside of the empty triple ceiling height

Maqueta 1/50 da nave-museu em betão armado, pdf lacado e perfil de ferro  
1/50 scale model of the ship-museum in reinforced concrete, lacquered pdf and iron profile
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Memórias de Um Outro Tejo - Regeneração Urbana no Sítio da Rocha d’Óbidos
Memories of Another Tagus River - Urban regeneration in Rocha d’Obidos

Afonso Botelho Santos  I menção honrosa  honourable mention

Orientador  Tutor: José Aguiar

Axonometria  Axonometry

Corte construtivo.  Constructive section

O trabalho parte da constatação da degradação da zona 
ribeirinha de Lisboa e do divórcio, que desde há muito 
existe, entre a cidade e o rio. Propõe-se lançar o debate 
público em torno da necessidade da recuperação desta área. 

Com o fim de recuperar o rio e as suas memórias, 
propusemo-nos intervir na Rocha Conde d’Óbidos. 

A amarração ao sítio surge a partir da releitura contem-
porânea dos vocábulos dos edifícios característicos do lugar: 
o museu desenha-se a partir dos paradoxos de estereotómico 
e tectónico: sobre a plataforma trabalhada à semelhança das 
docas secas e dos recortes do muro de lioz apoia-se uma es-
trutura visualmente mais leve e regrada que cobre o museu.

A nave-museu não é apenas uma nave majestosa; mas 
também o vazio no seu interior central de grandes dimen-
sões, que é o pódio das embarcações e o objeto do imagi-
nário do ator convidado a visitar a História do Tejo.

The work departs from the realization of Lisbon’s riverine 
area degradation and the long existing divorce between the 
city and the river. We propose to cast the public debate sur-
rounding this area’s need of regeneration. 

Aiming to recover the river and its memories, we set out to 
intervene in Rocha do Conde d’Óbidos. The anchorage to the 
site comes from the contemporary rereading of the lexicon 
of the site’s characteristic buildings: the museum is designed 
based on the paradoxes of stereotomic and tectonic: over the 
platform, designed similarly to the docks and the cut-outs of 
the limestone wall, stands a visually lighter and more regi-
mented structure, that covers the museum.

The museum-ship is not only a majestic ship; but also 
the empty space in its big central inner space, which is the 
podium of the vessels and the object of the imaginary of the 
actor invited to visit Tejo’s history.
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Vale-Parque Todoroki, Centro Interpretativo
Valley-Park Todoroki, Interpretation Centre

Ana Jesus Paisano I vencedor  winner

Orientadores  Tutor: José Nuno Beirão

Localização e Princípio da Proposta

A partir da intenção de se criar um sistema definiu-
se um princípio indispensável para a sua concepção 
- conectar o Vale interiormente e exteriormente. 
Existe uma grande variedade tipológica de ligações e 
de efeitos que podem produzir na percepção do indi-
víduo. Percursos interiores, exteriores, à superfície, 
subterraneamente, uns públicos, outros de acesso mais 
controlado. Podem ainda se estabelecer ligações não-
físicas simbólicas, espirituais e funcionais. 

Ao longo do Vale, o Rio apresenta variações não 
só na sua largura, profundidade e fluxo, como também 
na relação-interação perceptual que estabelece com o 
indivíduo nos percursos e momentos que o pontuam. 
Estes momentos podem ter um carácter mais informal, 
como o atravessamento do Rio, ou serem marcados 
por pontos de permanência ou câmaras.

Location and Principle of Proposal

From the intention to create a system was defined 
an indispensable principle for its design - connect the 
Valley inwardly and outwardly. There are a typologi-
cal variety of links and effects that can to produce 
in perception of the individual.Routes interiors, 
exteriors, surface, underground, a public, other more 
controlled access. They can also settle non-physical 
links symbolic, spiritual and functional.

Throughout the Valley, the River presents variations 
not only in the breadth, depth and flow, but also in 
perceptual relationship-interaction that it establishes 
with the individual routes in and moments that punctu-
ate.These moments can have a more informal, such 
as crossing the River, or be marked by permanence 
points or cameras.
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Câmara-Banho dos Pés

Para além do carácter simbólico que a água tem no Vale, de acordo com o 
seu significado na cultura japonesa, este é um elemento dominante em todo o 
Vale, com diversos impactos na percepção do indivíduo e ao nível funcional.

Esta câmara têm em conta um hábito de purificação do quotidiano japonês 
– os banhos de pés – uma prática essencialmente de carácter religioso, 
conciliando a meditação e o lazer à fruição do Vale.

Chamber-Foot Bath

In addition to the symbolic character that water has in the Valley, 
according to its meaning in Japanese culture, this is a dominant element 
throughout the Valley, with different impacts on the individual’s perception 
and functional level.

This chamber takes into account a Japanese daily cleansing habit - foot 
baths - a practice essentially religious character, combining meditation and 
leisure to fruition Valley.

Câmara-Observatório e Câmara-Degustação

O Vale é um dos locais de excelência em Tóquio para a observação de 
aves, razão pela qual também é conhecido como o santuário das aves. Para 
além de se puderem observar aves nativas do Japão, muitas destas espécies 
produzem sons considerados tradicionais na cultura japonesa. 

No Vale Todoroki existem duas naturezas com características distintas, 
mas que se complementam – uma em estado mais natural, onde existe maior 
concentração de fauna e outra completamente transformada. 

Este contraste marca ainda relações distintas que o indivíduo pode estabe-
lecer com cada uma destas Naturezas; uma mais indicada para a exploração e 
observação da fauna e flora, no seu estado mais natural (câmara-observatório 
) e a outra mais propícia para a meditação e contemplação.

Ao longo do ano os elementos do Vale vão-se modificando, nomeada-
mente as suas cores, cheiros e texturas. Na construção de espaços mais sensi-
tivos produzidos pela Natureza é de salientar o espaço paliativo que algumas 
das espécies de flora identificadas podem produzir, nomeadamente o bambu. 

A câmara-degustação, que se localiza junto de um jardim de bambu, 
reforça a possibilidade de se ter, aquilo a que os japonese denominam, 
uma relação completa com a Natureza ( do Vale ), completada pelo sentido 
do  palato – a experiência de estar a comer bambu a olhar para o jardim de 
bambu que se encontra no exterior.

Hall-Centre and Chamber-tasting

The Valley is one of the places of excellence in Tokyo for bird watching, 
which is why it is also known as the sanctuary of birds. Besides if you can 
observe Japan native birds, many of these species produce sounds consid-
ered traditional in Japanese culture.

In Todoroki Valley there are two natures with distinct characteristics, but 
complementary - one in more natural state, where there is greater concentra-
tion of fauna and another completely transformed.

This contrast also marks distinct relations that the individual can 
establish with each of these natures; one best suited for exploration and 
observation of flora and fauna in its most natural state (camera observatory) 
and the most favorable one for meditation and contemplation.

Throughout the year the Vale elements will be changing, particularly 
its colors, smells and textures. The construction of more sensitive areas 
produced by Nature is noteworthy palliative space that some of the identified 
flora species can produce, especially bamboo.

The camera-tasting, which is located next to a bamboo garden, reinforces 
the possibility to have, what we call the Japanese, a complete relationship 
with nature (Valley), together with the palate sense - the experience of being 
eating bamboo looking at the bamboo garden that is outside.
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Câmara-Audioteca

A  criação de uma dimensão sensitiva expressa e acen-
tua a relação do indivíduo com um sistema transcendente 
a si, no espaço e no tempo. É importante ter isso em conta 
no acto de projectar e adicionar novas qualidades ao 
chamado espaço sensitivo japonês. 

A câmara-audioteca possibilita ao indívíduo uma 
interpretação gradual do Vale através de uma sequência 
de espaços sonoros, térmicos e visuais que acentuam a 
sua experiência sensitiva, ao mesmo tempo que compatibi-
lizam estética com a função – água a correr no espaço-cor 
[1./3.]; relacionar sons artificiais a uma imagem parcial 
(sombra), ou a imagens artificiais (projecção de imagens e/
ou vídeo) [5.]; associar ao som a sua imagem parcial [6.]; 
associar aos sons do Vale as suas imagens reais [7./8.].

Chamber-Audio Library

The creation of a sensory dimension expresses and 
enhances the individual’s relationship with a transcendent 
system itself, in space and time. It is important to bear this 
in mind in the act of designing and adding new qualities to 
the Japanese called sensory space.

The camera-audio library allows the individual a 
gradual interpretation Valley through a sequence of sound, 
thermal and visual spaces that accentuate your sensual 
experience at the same time that harmonize aesthetics with 
function - water running in space-color [1. / 3.]; relate 
artificial sounds to a partial image (shadow), or artificial 
images (image projection and / or video) [5]; associate 
the sound its partial image [6]; It sounds to associate their 
real images [7/8.].

Ligações/Conexões Internas – Câmara-Audioteca

As primeiras duas conexões semi-interiores na 
imagem resultam de uma situação presente no local – 
concentração de pedras de grandes dimensões – e da ex-
ploração das suas potencialidades, sobretudo sensoriais.  

A inspiração da Natureza nesta proposta pretende 
combinar a forte relação estética que a arquitectura 
tradicional japonesa tem com a Natureza e com a relação 
puramente funcional da arquitectura das formigas, 
derivada do seu comportamento-lugar. Essa relação é 
visível no Projecto, por exemplo através da exploração 
do padrão solo em ambas as arquitecturas . 

Ao utilizar o washi  [papel produzido a partir de 
bambu] na iluminação (artificial) do espaço, pretende.se 
não só recuperar parcialmente a memória da experiência 
o espaço tradicional japonês, como também incentiva a 
continuidade desta técnica tradicional.

Connections / Internal Connections - Chamber-
Audio Library

The first two semi-inner connections in the image result 
from this situation on site - concentration of large stones - 
and the exploitation of its potential, especially sensory.

The inspiration of nature in this proposal aims to combine 
the strong aesthetic relation to traditional Japanese archi-
tecture has with nature and purely functional relationship 
of architecture of ants, derived from its behavior-place. This 
relationship is visible in the Project, for example by exploit-
ing the ground pattern on both architectures.

By using washi [paper made from bamboo] lighting (arti-
ficial) space, partly intended to not only recover the memory 
of the experience the traditional Japanese space, but also 
encourages the continuation of this traditional technique.
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Câmaras-Administração, Recepção, Medi-
tação Preservação e Investigação de Flora

Apesar de estas quatro câmaras se interligarem 
também ao nível do subterrâneo e se complementarem 
funcionalmente, estas são independentes umas das 
outras e funcionam de modo autónomo. 

Da mesma forma que todo o edifício tradicional 
japonês se vira para o jardim, à excepção das áreas 
de serviço, pretende-se preservar essa relação tradi-
cional essencial com a Natureza. Assim, são criadas 
apenas as aberturas que permitem criar ligações com 
elementos específicos, à semelhança do que acontece 
na arquitectura das formigas, para a interpretação 
do Vale. Também existem aberturas no interior das 
câmaras que estabelecem relações visuais entre os 
seus componentes, podendo ainda estar associadas 
a aberturas para o exterior acentuando a expansão e 
ambiguidade espaciais.

Chambers Administration, Reception, Medi-
tation and Plant Conservation Research

Although these four chambers also interconnecting 
the underground level, and functionally to comple-
ment these are independent of each other and operate 
independently.

Just as all the traditional Japanese building turns 
to the garden, except for the service areas, we intend 
to preserve this traditional essential relationship with 
nature. So, just they are created openings that let you 
create links to specific elements, similar to what happens 
in the architecture of ants, for the interpretation Valley. 
There are also openings in the chambers which provide 
visual relationship between its components, may also be 
attached to the exterior openings for accentuating the 
expansion and spatial ambiguity.

The project reflects the intention of producing a solution that answers the 
local needs through the creation of a living system. In a more abstract way, it 
translates into a mutable network, composed of interconnected standardised 
systems, produced from traditional Japanese architecture’s spatial system.

The Interpretation Centre’s proposed programme intends to accompany 
the users in a process of environmental interpretation -  a more perceptual 
and fluid interpretation through the Valley, from the routes and what you 
can access through them, guided by formal and informal activities - con-
templation, meditation, tasting, education and preservation. We, therefore, 
propose the Valley-Park’s interpretation and sensory fruition transversal 
to the five senses.

The proposal translates into a new urbanity that is, not only, contextualised 
with the current spatial development of the Japanese underground but, also, 
intends to be in agreement with the symbolism that this type of space has in 
Japanese culture. 

O projeto reflecte a intenção de produzir uma solução que responde a 
necessidades locais através da criação de um sistema vivo. Este traduz-se 
de forma mais abstracta numa rede mutável composta por sistemas padroni-
zados interconectados produzida a partir do sistema espacial da arquitetura 
tradicional japonesa.

O programa proposto do Centro de Interpretação pretende acompanhar os 
utilizadores num processo de interpretação do ambiente – uma interpretação 
mais percetual e fluida pelo Vale, a partir dos percursos e daquilo que se pode 
aceder a partir deles, conduzida por actividades formais e informais – contem-
plação, meditação, degustação, educação e preservação. Assim, propõe-se uma 
interpretação e fruição sensorial transversal aos cinco sentidos do Vale-Parque.

A proposta traduz-se numa nova urbanidade que está não só contextuali-
zada com o actual desenvolvimento espacial do subterrâneo japonês, como 
também procura estar em concordância com a simbologia que esse tipo de 
espaço tem na cultura japonesa. 
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Desenhar na Memória de uma Quinta de Recreio - Reabilitação da Quinta Real de Caxias
Drawing in Memory of a Farm Recreation - Rehabilitation of Quinta Real de Caxias

Emanuela das Neves Mendes I menção honrosa  honourable mention 

Orientador  Tutor: Ana Marta Feliciano

Planta do 1.º piso da Escola de Música  Plant of the 1st floor of the Music School

O valor patrimonial e estético da Quinta Real de Caxias, exemplo de uma 
quinta de recreio, tipologia congénere às villas italianas da antiguidade, 
gerou o desejo de propôr a sua reabilitação.

Propõe-se um novo parque urbano, que se complementa e harmoniza 
formal e programaticamente com o seu entorno, cujo objeto propulsor e 
temático é uma escola de música, integrada no jardim.

Deste modo, redesenhou-se a quinta segundo os sinais que se iam anuncian-
do, sob o ponto de vista histórico, formal, fenomenológico e semiológico. 

Evidenciaram-se, assim, dois temas identificadores e caracterizadores: 
a água e o jardim. Estes, sendo primordiais e estruturantes neste trabalho, 
são elementos que se relacionam funcional e sensorialmente para com o 
indivíduo, adequando-se à particularidade intrínseca desta tipologia, de 
conciliar recreio e produção. 

Ter interiorizadas questões relacionadas, diretamente, com a natureza 
humana, completa o projeto de arquitetura, aprimorando-o. Porquê, como e 
para quem se desenha.

The patrimonial and aesthetic value of Quinta Real de Caxias (Royal 
Manor of Caxias), an example of a leisure manor, a typology related to old 
Italian villas, originated the desire to propose its rehabilitation.

We propose a new urban park, formally and programmatically comple-
mented and harmonized by its surroundings, whose boosting and thematic 
object is a school of music, integrated in the garden.

This way, we redesigned the manor according to the foretold signs, 
under the historical, formal, phenomenological and semiological point 
of view. We, therefore, highlighted two identifying and characterizing 
themes: the water and the garden. These, primordial and structuring in 
this work, are elements that functionally and sensorially relate to the indi-
vidual, addressing the intrinsic particularity of this typology, of balancing 
leisure and production. 

Internalizing matters that directly relate to human nature, comple-
ments the architecture project, improving it. Why, how and to whom it is 
designed for.

Parte da Escola de Música (alçado norte) assente sobre pilares que mergulham no espelho de água  
Part of the Music School (North elevation) based on pillars that plunge into the water mirror
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Planta de coberturas do conjunto da quinta  Covers plan of the farm set

Cobertura ajardinada e pátio subterrâneo - zona de serviços públicos e administrativos da Escola de Música
Roof garden and underground courtyard - public and administrative services area of the Music School

Biblioteca  Library

Sala de aulas práticas (conjuntos musicais) e um dos volumes de madeira, lugares de pausa
Room classes (musical groups) and one of wood volumes, pause places
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Reurbanização dos modelos de ocupação da cidade - O Eco-bairro em Olivais Sul
Redevelopment of the city’s occupation models - The Eco-neighborhood in Olivais Sul

Maria Brito Santos I menção honrosa honourable mention

Orientador  Tutor: Carlos Henriques Ferreira

Estratégia à escala da célula- Proposta Urbana  Strategy at the scale of cell - Urban Proposal Axonometria do Projeto  Project Axonometry

Estratégia à escala do Bairro  Strategy at neighborhood scale
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Axonometria do Projeto  Project Axonometry

Estratégia à escala do Bairro  Strategy at neighborhood scale

O tema deste trabalho é “Reurbanização dos modelos de ocupação da ci-
dade” tendo como objetivos práticos a sugestão de uma solução urbanística 
e arquitetónica que visa a recuperação sob um ponto de vista de sustentabi-
lidade do bairro Olivais Sul. Para este fim, foi necessário aprofundar os con-
ceitos de urbanização, modelos de intervenção urbanística, sustentabilidade, 
flexibilidade arquitetónica e planeamento urbano sustentável. 

O modelo do trabalho é o percurso edificado, este pretende agregar os 
serviços e atividades, dando identidade aos espaços públicos, ao criar 
praças, parques e espaços de estar no seu desenho. A este percurso são 
agregadas as novas funções e criadas relações diretas com as praças e verdes 
já existentes. Este percurso tem como estratégia de composição os vários 
layers importantes para o planeamento como os espaços verdes, os equipa-
mentos, as principais redes de transportes e as praças existentes.

This work’s theme is “Re-urbanization of the models of occupation of 
the city” and its practical objective is that of suggesting an urban and 
architectonic solution that aims for the sustainable recovery of south 
Olivais neighbourhood. For that purpose, we had to deepen the concepts 
of urbanization, urban intervention models, sustainability, architectonic 
flexibility and sustainable urban planning. 

The work’s model is the built route; it intends to aggregate services and 
activities, attributing identity to the public spaces by creating squares, 
parks and permanence areas. To the referred route we aggregate new 
functions and create direct relationships with the squares and green areas 
already existing. This route’s composition strategy is constituted by the 
various layers that matter to planning, such as green areas, infrastruc-
tures, the main transportation networks and the existing squares.  

Vista do percurso  Rote view

Vista da praça  View of Piazza

Vista do interior da biblioteca  Library view from inside
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Água e Luz, o imaginário dos banhos - Projeto nas carreiras da Rocha Conde d’ Óbidos
Water and Light, the imagination of baths - Project in careers da Rocha Conde d’Obidos

Mariana Pimentel Pires I finalista  nominee 

Orientador  Tutor: José Portela da Costa, António Moreira Pacheco

A entrada revela-se com dois muros e uma rampa larga que dá acesso a um 
pátio. Uma promenade architectural, que desce de frente para o rio 
The entrance is revealed with two walls and a wide ramp leading to a patio. 
An architectural promenade, which descends facing the river

Como as pedras da muralha de lioz, que tem as suas interrupções nas docas, 
ou os seus acrescentos, como a plataforma dos contentores do porto de 
Lisboa, é um projecto de cheios e vazios  
As the stones of limestone wall, which has its interruptions on the docks, or its 
additions, as the platform of containers from the port of Lisbon, is a project 
of full and empties

A escolha do local de intervenção aponta para a regeneração da frente 
Tejo, criando um momento de socialização que lembra os largos pontuados 
pela água ou os mergulhos dados no rio no séc. XIX. 

Propõe-se três diferentes programas que articulados conseguem servir 
toda a população lisboeta: uma praia urbana, uns banhos e uma piscina 
móvel no Tejo. 

O edifício dos banhos é desenhado através de cheios e vazios, de matéria 
e luz, incidindo sobre superfícies variadas onde a presença da água é deter-
minante no desenho de espaços e dos seus vazios. Constrói-se um refúgio 
através da escavação, alcançando perceções muito diferentes do edifício e 
dos diferentes espaços. 

O projeto evidencia que o corpo se torne protagonista do espaço, dada a 
profundidade da arquitetura escavada - que suscita emoções estranhas ao 
homem - e a luz natural - que graças à dinâmica espacial do edifício trans-
forma o vazio num espaço mais vivido.

The choice of the intervention site points to the regeneration of the river 
front, creating a moment of socialisation that recalls the plazas punctuated 
by the water or the dips in the river in the XIX century.  

We propose three different programs that, articulated, can serve the whole 
of Lisbon’s population: an urban beach, public baths and a mobile pool in 
the Tejo river.

The public baths building is designed by volumes and voids, by matter 
and light, focusing on varied surfaces; the presence of the water is deter-
minant in the design of the spaces and its voids. We build a refuge through 
excavation, achieving very different perceptions of the building and the 
different spaces. 

The project highlights the body as a protagonist of the space, given the 
depth of the excavated architecture - that raises strange emotions - and the 
natural light - that, thanks to the spatial dynamics of the building, trans-
forms the void into a more lived space.

Adaptando o edifício ao lugar é necessário utilizar matérias existentes na 
zona, como o lioz, betão, pela possibilidade construtiva e plástica  
Adapting the building to the place is necessary to use existing materials in the 
area, such as limestone, concrete, because the constructive and plastic possibility
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A gruta é um espaço misterioso composto por dois tanques altos e profundos. O primeiro é mais pequeno e sem luz; o segundo é maior e com uma grande entrada de luz no teto. Entre eles, um espaço de pé direito baixo conecta os dois tanques, só podendo ser possível ir para a luz através da água  
The cave is a mysterious space composed of two tall and deep tanks. The first is smaller and no light; the second is larger and with a large entry of light on the ceiling. Among them, low headroom space connecting the two tanks may only be possible to go into the light through the water



76    ArchiNews 04 | Edição Especial  Special Edition 

RETRATO DO ENSINO EM PORTUGAL  PORTRAIT OF EDUCATION IN PORTUGAL

Construir o Vazio - Ampliação da Faculdade de Arquitetura
Build the Void - Expansion of the College of Architecture

Raquel Bento Henriques I menção honrosa  honourable mention 

Orientador  Tutor: Nuno Mateus

O cheio, limite contentor, o molde do espaço, do conteúdo imaterial e espaço protagonista - o Vazio  
The full, limits container, the mold space, immaterial content and protagonist space - the Void

O presente trabalho constitui o resultado de uma 
reflexão teórica sobre a temática do Vazio que 
suporta e se materializa no projeto da Ampliação da 
Faculdade de Arquitetura, situada na Ajuda. 

O edifício proposto para constitui-se como um pódio 
pétreo e maciço, vazado no seu interior e contendo um 
grande pátio comum. O pátio é o Vazio construído pe-
los limites edificados da sólida muralha, que se deixa 
pontualmente perfurar e que enquadra cenicamente 
imagens da paisagem do Alto da Ajuda - como o rio 
Tejo, a floresta de Monsanto e o Palácio da Ajuda. A 
imagem compacta e coesa que transmite exteriormente 
desmaterializa-se na fachada interior do pátio onde as 
faces se revestem de uma nova materialidade, enun-
ciando uma diferente ideia espacial. 

Pretende-se que a nova Faculdade de Arquitetura 
proposta, espaço de aprendizagem da Arquitetura, 
se constitua como a tábua rasa, sobre a qual emer-
girá a potencialidade criativa de todos os alunos.

The current work constitutes the result of a theoretical 
reflection over the subject of emptiness that supports and 
is materialized in the extension project of the Faculty of 
Architecture, located in Ajuda.  

The proposed building is constituted as a solid and 
stone-like podium, empty inside and containing a big com-
mon yard. The yard is the Emptyness constituted by the 
built limits of the solid wall, which occasionally lets itself 
be perforated and scenically contextualizes images of the 
Alto da Ajuda landscape - the Tejo river, the Monsanto 
forest and the Ajuda Palace. The compact and coherent 
image it transmits on the outside is dematerialized in the 
yard’s inner elevation, in which the faces are covered by a 
new materiality, stating a different spatial idea.

We intend that the new proposed Faculty of Architec-
ture, a space for learning Architecture, is constituted as 
a tabula rasa, over which the creative potential of all 
students shall emerge.



O desenho, como método de projeto  
The drawing, as design method

O edifício proposto procura assumir uma imagem exterior estereométrica  The proposed building looks to take an outside stereometric image
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Universidade de Lisboa
Instituto Superior de Agronomia

Mestrado em Arquitetura Paisagista

University of Lisbon 
Higher Institute of Agronomy

Master in Landscape Architecture 

Diretor / Representante do Conselho Científico |
Director / Representative of the Scientific Board 

Luís Paulo A. Faria Ribeiro
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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.
Luís Paulo A. Faria Ribeiro

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.
Luís Paulo A. Faria Ribeiro

ArchiNews 04 | Edição Especial  Special Edition    79

ARQUITETURA, URBANISMO E ARQUITETURA PAISAGISTA EM 2015  ARCHITECTURE, URBANISM AND LANDSCAPE ARCHITECTURE IN 2015  



80    ArchiNews 04 | Edição Especial  Special Edition 

RETRATO DO ENSINO EM PORTUGAL  PORTRAIT OF EDUCATION IN PORTUGAL

Contributo para a salvaguarda e valorização da Paisagem Rural
Herdade do Pereiro (Marvão - Alentejo)  
Contribution to the protection and enhancementof the Rural Landscape
Pereiro Homestead (Marvão - Alentejo)

Cátia Silva Miguel I finalista  nominee 

Orientador  Tutor: Selma Pena Baldaia 

A Paisagem Rural está a trans-
formar-se e com ela o pensamento 
da sociedade. O crescimento de 
novas dinâmicas no mundo rural 
desenvolveu o conceito de Multifun-
cionalidade na Paisagem Rural, que 
pretende que o rural seja entendido 
como um espaço agrícola, mas tam-
bém como um espaço patrimonial 
(natural e cultural). 

A análise da estrutura ecológica e 
cultural da Herdade do Pereiro permi-
tiu demonstrar a importância destes 
espaços no meio rural, como justifica-
tiva para a sua reabilitação e elemento 
dinamizador de comunidades.

A proposta ordenamento e requali-
ficação pretende devolver à Herdade 
o reconhecimento da sua importância 
no desenvolvimento económico da 
região, criando um ciclo sustentável 
entre a preservação do espaço e o 
poder económico, ou seja, a atividade 
agrária deve ser retomada em tempo 
integral, o património natural e 
cultural existente deve ser conser-
vado e passível de interpretação e 
todo o rendimento gerado permitirá o 
normal funcionamento do espaço. 

Localização da Herdade no Parque Natural da Serra de S. Mamede   
Homestead location in the Sierra Natural Park of S. Mamede

The Rural Landscape is transfor-
ming and, with it, society’s way of 
thinking. The growth of new dynamics 
in the rural world has developed the 
concept of Rural Landscape Multi-
functionality, which intends that rural 
areas are understood as agricultural 
space but also as patrimonial (natural 
and cultural) space. 

The analysis of Herdade do 
Pereiro’s ecological and cultural 
structure allowed for the demonstra-
tion of the importance of these areas 
in rural context, as a justification for 
its rehabilitation, and a community 
boosting element.

The planning and re-qualification 
proposal intends to get back the 
acknowledgement of the site’s 
importance to the region’s economic 
development, creating a sustainable 
cycle between the area’s preservation 
and the economic power, that is, the 
agrarian activity should be integrally 
regained, the existing natural and cul-
tural patrimonies should be preserved 
and open to interpretation, and the 
total gains generated will allow for the 
normal functioning of the complex.
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Metodologia  Methodology

Capela  Chapel

Em cima: Lazer no charco  Above: Leisure in the pond 

Proposta de Ordenamento e Requalificação  Proposal of Planning and Redevelopment

Percurso Pedestre  Below: Pedestrian Trail
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Universidade Lusófona de Humanidades 
e Tecnologias

Departamento de Arquitetura 

Lusófona University of Humanities 
and Technologies

Department of Architecture

Diretor do Departamento de Arquitetura, Escola de Comunicação, Arquitetura, Artes
e Tecnologias da Informação | Director of the Department of Architecture, School 

of Communication, Architecture, Arts and Information Technologies: 
João Manuel Barbosa Menezes de Sequeira
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In the context of a large institution offering diversified training - ULHT -, the Architecture Department 
[ECATI] has sought proximity teaching based on a diversified, highly qualified teaching staff and 
promoting teamwork as one of its major characteristics. Considering the need to establish itself as 
differentiated teaching, MIARQ-ULHT’s proposal seeks to the strengthen project practice by supporting 
it with permanent critical, historical and theoretical approaches as well as by the significant presence, in 
the 1st cycle, of digital processes together with traditional representation practices. The chosen training 
process seeks the association of project, applied reflection, and investigation as interrelated components the 
students may continuously add to their sensitivity and consciousness as future architects. The dissertations 
closing the 2nd study cycle derive from this strategy and ought to depart from the disturbances experienced 
during architectural project and, with the diverse contribution from each course, enable them to create 
knowledge on the major subject in architecture.
João Manuel Barbosa Menezes de Sequeira

Num contexto de uma instituição de grandes dimensões e de formações diversificadas – a ULHT –, 
o Departamento de Arquitetura [ECATI] tem procurado um ensino de proximidade sustentado por 
um corpo docente diversificado, altamente qualificado e que tem no trabalho de equipa uma das suas 
características principais. Considerando a necessidade de se constituir como um ensino diferenciado, 
a proposta do MIARQ-ULHT aposta no fortalecimento da prática projetual apoiada por uma vertente, 
critica, histórica e teórica permanente, assim como pela presenta significativa, no 1.º ciclo, dos 
processos digitais a par das práticas tradicionais de representação. O processo formativo apresentado 
procura que projeto, reflexão aplicada e investigação sejam componentes interrelacionadas e que os/as 
alunos/as vão trazendo para a sua sensibilidade e consciência de futuros/as arquitetos/as. As dissertações 
que encerram o 2.º ciclo de estudos surgem desta estratégia e devem partir das inquietações geradas 
no projeto arquitetónico, e através da diversidade de contribuições disciplinares, devem ser capazes de 
produzir conhecimento sobre a disciplina mãe da arquitetura.
João Manuel Barbosa Menezes de Sequeira
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Complexo Desportivo de Xabregas
Sports Complex Xabregas 

João Nogueira Rei I finalista  nominee

Orientador  Tutor: João Menezes de Sequeira

O projeto consiste num volume 
cuja imagem se pretende de um muro 
contínuo percorrendo o terreno, 
definindo eixos e limites. Dois corpos 
erguem-se nos extremos da área de 
implantação de modo a rentabilizar o 
terreno e servindo de enquadramento 
para o recinto exterior destinado às 
práticas desportivas.

Procurou-se que a luz natural che-
gasse a todos os espaços através  de 
pátios, clarabóias, e aberturas sob as 
rampas de acesso ao recinto exterior. 
Tal solução projetual permite que no 
piso do estacionamento a luz percorra 
o mesmo e, à noite, a luz artificial 
delimite o recinto de jogos, criando a 
ilusão de que o espaço levita do chão.  

Os muros que delimitam o com-
plexo têm a função de resguardar os 
utentes da via rápida, delimitando 
áreas verdes, e procurando redesen-
har a linha do horizonte do Rio Tejo 
comprometida pelo empilhamento de 
contentores no cais da marginal. 

The project consists in a volume 
whose image is intended to be that of 
a continuous wall stretching through-
out the terrain, defining axis and 
limits. Two bodies arise in the site’s 
extremities in order to capitalise the 
terrain, and functioning as a context 
to the outer premises, destined to 
sports practice.

We tried that natural light would 
reach all spaces through patios, 
louvres and openings under the outer 
precinct access ramps. Such project 
solution allows for the light to 
traverse the parking floor and, at 
night, the artificial light to limit the 
games precinct, creating the illusion 
of a space that levitates.  

The walls that surround the com-
pound should protect the users from 
the highway, limiting green areas and 
redesigning Tejo river’s horizon, com-
promised by the stacking of containers 
in the riverine peer. 

Localização  Site plan

Perfis Longitudinais  Longitudinal sections
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Maqueta  Model Ginásio  Gymn

Piscinas  Swimming pools Recinto exterior  Exterior space
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ISCTE-IUL
Escola de Tecnologias e Arquitetura

ISCTE-IUL
School of Technology and Architecture 

Presidente do Conselho Pedagógico | President of the Pedagogical Board
 José Luís Possolo de Saldanha
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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.
José Luís Possolo de Saldanha

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.
José Luís Possolo de Saldanha
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Igreja, Centro Social e Paroquial da Portela - O Espaço Religioso no Séc. XXI 
Church, Social Center and Parish of Portela - The Religious Space in 21st Century

Fátima Barreto Filipe I finalista  nominee

Orientador  Tutor: Paula André, José Neves

Planta piso 0  Ground floor plan Corte na zona da receção - a igreja destaca-se pela sua volumetria  Section in the reception area - the church stands out for its volumetric

A “Igreja, Centro Paroquial e So-
cial da Portela” localiza-se numa área 
expectante na Urbanização da Portela 
e o programa a ser desenvolvido 
divide-se em Igreja, Centro Social e 
Centro Paroquial. 

A implantação do projeto procurou 
uma relação com a malha ortogonal da 
Portela, bem como com o declive natu-
ral do terreno. A entrada para o edifício 
é feita através de um espaço marcado 
com pilares-lâmina que acentuam o 
prolongamento visual para a Portela. 

O pátio central é marcado por 
pilares quadrados, de duplo pé-direito, 
que, juntamente com outros elemen-
tos, conferem ritmo, ordem, verticali-
dade e unidade ao projeto. O projeto é 
resultado de uma organização formal. 

Procurou-se neste projeto a sim-
plicidade, ordem, e uma linguagem 
de perenidade. No espaço da igreja 
procurou-se responder às exigências 
litúrgicas, e no restante programa pro-
curou-se dar resposta às necessidades 
comunitárias e sociais da população.

Portela’s Church, Social and Pa-
rochial Centre’ is located in a vacant 
area of Portela’s Urbanization; the 
developed programme is divided into 
the Church, the Social Centre and the 
Parochial Centre. 

For the project’s implantation, we 
sought for a relationship with Portela’s 
orthogonal urban fabric, as well as 
with the terrain’s natural slope. The en-
trance to the building happens through 
an exterior space marked by blade 
shaped pillars that strengthen the visual 

continuity to Portela. 
The central patio is marked by square 

shaped pillars, with high-ceiling, that, 
together with other elements, attribute 
rhythm, order, verticality and unity to 
the project. The project is the result of a 
formal organisation. 

In this project, we sought simplicity, 
order, and a language of perpetuity. In 
the church’s space, we sought to answer 
the liturgical demands and, in the rest of 
the programme, to answer the commu-
nity and social needs of the population.



Cima: Implantação  Up: Site plan
Baixo: Interior da Igreja – simplicidade, pureza e misticismo  Above: Church Interior - simplicity, purity and mysticism

Em cima: A galeria e o pátio – uma extensão do complexo  Up: The gallery and courtyard - an extension of the complex
Em baixo: Zona de entrada no complexo - pilares-lâmina guiam o olhar e o caminho  Below: Entrance Zone in the 
complex - blade pillars guide the look and the way
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Instituto Superior Técnico
Mestrado em Arquitetura

University of Lisbon 
Higher Technical Institute

Master in Architecture

Diretor do Conselho Científico | Director of Scientific Board
 Teresa Heitor
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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.
Teresa Heitor

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.
Teresa Heitor
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Frente Ribeirinha - Entre Sta. Apolónia e Xabregas
Riverfront - Between Sta. Apolonia and Xabregas

Sara da Florência Santos I finalista  nominee 

Orientador  Tutor: Carlos Pereira da Cruz

O presente projeto sintetiza uma 
reflexão crítica sobre a Frente 
Ribeirinha de Lisboa, compreendida 
entre a Estação de Santa Apolónia e 
a Rua Gualdim Pais. A possibilidade, 
lançada pela Câmara Municipal de 
Lisboa, de desativação das infrae-
struturas ferroviária e portuária 
constituiu um potencial de trans-
formação de grande escala que se 
procurou desenvolver. Neste âmbito, 
a leitura dos limites deste território, 
sucessivamente manipulados pelo 
Homem, permitiu compreender a 
implantação do património e a sua 
relação com o Rio Tejo. 

A proposta de intervenção con-
siste, assim, na reinterpretação da 
antiga margem da cidade e na sua 
transformação num sistema total-
mente permeável de muros, plata-
formas e elementos de transição de 
cota, intimamente relacionado com 
um novo parque urbano que pretende 
reconstituir o espaço de respiração 
outrora protagonizado pelo Tejo. A 
frente edificada é, por sua vez, um 
prolongamento temporal daquilo que 
foi e é a frente ribeirinha de Lisboa, 
pontuada por edifícios singulares e 
por estruturas portuárias.

The present project synthesizes 
a reflection over Lisbon’s Water-
front, from Santa Apolónia station to 
Gualdim Pais Street. 

The possibility - cast by Lisbon’s 
municipality - of deactivating the 
railway and port infrastructures 
constituted a big scale transfor-
mation potential that we tried to 
develop.

 In this context, the observation of 
the limits of this territory, succes-
sively manipulated by man, allowed 
for an understanding of the implan-
tation of the patrimony and its rela-
tionship with the river. 

The intervention proposal there-
fore consists of the reinterpretation 
of the city’s old river margin and its 
transformation into a totally per-
meable system of walls, platforms 
and height transition elements, in-
timately connected to a new urban 
park that intends to rebuild the 
breathing space role once played 
by the Tejo river. 

The edified front is itself an ex-
tension of what was and is Lisbon’s 
riverfront, punctuated by singular 
buildings and port infrastructures.

Ortofotomapa da cidade de Lisboa e localização da área de intervenção 
Ortofotomapa of Lisbon and intervention area location

Esquemas de conceção da proposta (sistema de muros, plataformas e sist. de transição de cota; 
parque urbano; frente edificada)  Design schemes of the proposal (system of walls, platforms and 
quota transition system; urban park; built front)
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Ortofotomapa da cidade de Lisboa e localização da área de intervenção 
Ortofotomapa of Lisbon and intervention area location

Esquemas de conceção da proposta (sistema de muros, plataformas e sist. de transição de cota; 
parque urbano; frente edificada)  Design schemes of the proposal (system of walls, platforms and 
quota transition system; urban park; built front)

Planta de cobertura da proposta, alçado geral e imagem do modelo tridimensional
Proposed coverage plan, general elevation and image of the three-dimensional model

Planta térrea da proposta, alçado geral e imagem do modelo tridimensional
Proposed floor plan, general elevation and image of the three-dimensional model

Axonometria explodida da nova estação de metropolitano
Exploded axonometry of the new subway station
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Universidade Autónoma de Lisboa
Departamento de Arquitetura

Autonomous University of Lisbon
Department of Architecture

Diretor do Conselho Pedagógico | Director of Pedagogical Board 
Ricardo Carvalho  
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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.
Ricardo Carvalho

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.
Ricardo Carvalho
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Celebrating the Water in the City

Gonçalo Calheiros Ponces I finalista nominee 

Orientador  Tutor: Flavio Barbini

Fotografia da maquete do projeto onde é possível observar a ligação a Norte pela Calçada do Lavra  
Photo of the project model where you can see the connection at north by the Calçada do Lavra.
Imagem da segunda plataforma que inclui a piscina ao ar livre. 
Image of the second platform including outdoor pool.

Vista da proposta a partir do miradouro de S. Pedro de Alcântara. 
Proposal of sight from the viewpoint of S. Pedro de Alcantara.
Imagem do espaço dos banhos, neste caso dos banhos quentes  
Bathing space image, in this case the hot baths
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Planta do terceiro piso do Palácio e da primeira plataforma do edifício dos banhos. É nesta cota que acontece a ligação 
física direta entre as duas peças que constroem o projeto. Esta plataforma integra a piscina coberta, o espaço dos 
banhos, todos os serviços e o restaurante. 
Plant of the third floor of the Palace and the first baths building platform. 
It is this dimension that happens direct physical connection between the two parts that build the design. This platform 
integrates the indoor pool, the space of the baths, all services and the restaurant.

Corte transversal do edifício dos banhos que resume todas as intenções de desenho e projecto. A relação da piscina 
coberta com as copas das árvores do jardim do palácio vizinho, o grande corredor central que é acompanhado pela 
piscina ao ar livre na sua cobertura e a relação do espaço dos banhos com um grande chaminé de luz que fecha o 
jardim a nascente.  
Cross section of the baths building summarizing all design intent. The relationship of the indoor pool with the tops of 
the trees in the garden of the neighboring palace, the great central hall which is accompanied by the outdoor pool in 
its coverage and the baths of space compared with a large chimney of light that closes the garden to the east.

O projeto constrói-se com base numa investigação que teve como objetivo 
perceber a importância da água como elemento indispensável à formação dos 
primeiros acontecimentos urbanos e a evolução destes ao longo dos séculos. 

Partindo do geral para o particular, a análise foi-se aproximando do caso de 
Lisboa, onde a água teve um papel fundamental na sua fundação e crescimento 
urbano. O estudo pretendia criar uma base de projeto, uma resposta contem-
porânea a dois problemas identificados: a desertificação do centro histórico e o 
desaparecimento gradual da água nos espaços urbanos de Lisboa. 

Propõe-se a construção de um edifício de banhos e piscinas públicas na zona 
de plataformas lúdicas existente nas traseiras do Palácio que acolhe o Ateneu 
comercial de Lisboa. O projeto propõe a construção de um novo volume desen-
hado em duas plataformas (exterior e interior) que conceptualmente pode ser 
lido como um edifício infraestrutural que serve este programa ao público.

The project is built based on an investigation whose objective was to 
understand the importance of water as an essential element to the formation 
of the first urban events and their evolution throughout the centuries. From 
general to particular, the analysis got closer to the Lisbon case, in which the 
water had a fundamental role in its foundation and urban growth. The study 
intended to create a project action-base, a contemporaneous response to two 
identified problems: the historic core’s desertification and the gradual disap-
pearance of water in Lisbon’s urban spaces. We propose the construction of 
a baths and public pools building in the area of leisure platforms that exists 
behind the Palace that hosts Lisbon’s Athenaeum. The project proposes the 
construction of a new volume designed in two platforms (exterior and inte-
rior) that, conceptually, can be read as an infrastructural building that offers 
this programme to the public.
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The Wish Machine - A Memória da Ilha como Licença à Fantasia
The Wish Machine - The Memory of the Island as a License to Fantasy

Maria Ave Romani I menção honrosa  honourable mention

Orientador  Tutor: Joaquim Moreno

“Marcas madreperláceas de caracol \ ou esmeril de 
vidro moído.” Nunca como nesta poesia escrita em 1953 
Montale evocou uma visão tão apocalíptica, mas o que 
os seus versos colocaram em primeiro plano são esses 
minúscolos traços luminosos que contrapõe à negra 
catástrofe. “Deixa o pó de arroz na caixinha | ao apagar de 
todas as lâmpada | a sardana há-de ser infernal ...”. Mas 
como podem- os ter esperança de nos salvarmos no que 
há de mais frágil? Esta poesia de Montale è uma profissão 
de fé na persisteência do que mais parece destinado a 
perecer, e nos valores morais investidos nos vestígios mai 
ténues: “o ténue clarão que se riscou | ao longe não era 
de um fósforo.”

Italo Calvino _ Seis propostas para o próximo milénio, LEVEZA, 
Lisboa, Editorial Teorema, 2006
Ilha Berlenga \ um leve traço \ Pérfil do abrigo para pescadores na 
Ilha Berlenga

“Snail madreperláceas Marks \ or ground glass 
grinding.” Never as in this poem written in 1953 Montale 
evoked a vision as apocalyptic, but what their verses 
placed in the foreground are these minúscolos bright 
strokes that contrasts with the black catastrophe. “Lets 
face powder in box | to erase all lamp | a sardana there-to 
be hell ...”. But how can- the hope to save ourselves 
in what is most fragile? This poetry of Montale è a 
profession of faith in persisteência more than seems 
destined to perish, and moral values vested in May 
remains tenuous, “the faint glow that traced | the distance 
was not a match.”

Italo Calvino _ Six proposals for the next millennium, LIGHTNESS, 
Lisbon, Editorial Teorema, 2006
Berlenga island \ a slight trace \ Profile shelter for fishermen in the 
Berlenga Island

“ Entre as muitas virtudes de Chuang-Tsu contava-se a 
habilidade para o desenho. O rei pediu-lhe que desenhasse 
um caranguejo. Chuang-Tsu disse que precisava de 
cinco anos de tempo e de uma residência com doze 
criados. Passados cinco anos o desenho ainda não estava 
começado.  ̋ Preciso de mais cinco anos ̋ disse Chuang-
Tsu. O rei concedeu-lhos. Ao fim de dez anos,
Chunag-Tsu pegou no pincel no pincel e num instante, 
com um único traço, desenhou um caranguejo, o 
caranguejo mais perfeito que jamais se tinha visto.”

Italo Calvino _ Seis propostas para o próximo milénio, RAPIDEZ, 
Lisboa, Editorial Teorema, 2006
Carreiro dos Cacções \ o ràpido curso das marés \ Local de Implantação 
do abrigo para pescadores

“Among the many virtues of Chuang-Tsu counted up 
the ability for drawing. The king asked him to draw a 
crab. Chuang-Tsu said he needed five years time and 
a residence with twelve servants. Five years later the 
drawing was still not begun. ̋ need another five years ̋ 
Chuang-Tsu said. The king granted them to him. After 
ten years
Chunag-Tsu took the brush from the Brush and in an 
instant, with a single stroke, he drew a crab, the most 
perfect crab ever had seen. “

Italo Calvino _ Six proposals for the next millennium, SPEED, 
Lisbon, Editorial Teorema, 2006
Carreiro of Cacções \ The rapid course of the tides \ under Site 
Support for fishermen

A ilha é o lugar ideal, isolado e distante, que estimula a 
imaginação na leitura da paisagem. Os princípios identifi-
cados por Italo Calvino em “Seis propostas para o próximo 
Milénio”, atuam como instrumentos para desenvolver uma 
história para repensar a realidade. 

A possibilidade de pensar num abrigo para barcos e 
pescadores na Ilha Berlenga, representa o limite da sua 
viabilidade e o pretexto para entrar no mundo da imaginação 
e transformar a ilha, aparentemente inóspita, em refúgio.

Não há lugar mais apropriado do que uma baía natural, 
ainda que inacessível, para acompanhar esta história im-
aginada que dá ordem à paisagem. O Carreiro dos Cações, 
utilizado para guardar os barcos nos dias de maré cheia, in-
corpora o princípio da proposta: acompanhar o acesso à ilha, 
desenhando o limite da enseada, para que os que chegam à 
ilha, reconheçam o caráter de proteção. 

Devemos fugir da ilha para poder finalmente vê-la e 
entendê-la.

The island is the ideal place, isolated and distant, that 
stimulates imagination in the reading of the landscape. The 
principles identified by Italo Calvino in “Six proposals for the 
next Millenia” act as instruments to develop a story to rethink 
reality. The possibility of thinking a shelter for boats and fisher-
men in the Berlenga island represents the limit of its feasibility 
and the pretext to enter the world of imagination and turn the 
island, apparently inhospitable, into a refuge.

There is no other place more appropriate than a natural bay, 
although inaccessible, to accompany this imagined history that 
ordains the landscape. The Carreiro dos Cações (Cações trail), 
used to store the boats during high-tide days, incorporates the 
beginning of the proposal: accompany the access to the island, 
designing the cove’s limit so that the one’s arriving recognize its 
protective character. 

We should escape the island in order to finally see it and 
understand it.
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“Os antigos tinham uma clara consciência da importância 
deste momento, e abriam os seus poemas com a 
invocação à Musa, justa homenagem a deusa que custodia 
e administra o grande tesouro da memória, de que fazem 
parte todos os mitos, todas as epopeias e todos os contos. 
Bastava o fugidio apelo à Musa, uma invocação que 
era também uma despedida, um sinal de cumplicidade 
dirigido à multidão de heróis, ao amontoado de empresas, 
como que dizendo se agora me ocupo da ira de Aquiles, 
não esqueço os outros cem episódios da guerra de Tróia, 
se agora è o regresso de Ulisses que me interessa não 
esqueço as vicissitudes dos regressos de todos os outros 
heróis.”

Italo Calvino _ Seis propostas para o próximo milénio, 
COERȆNCIA, Lisboa, Teorema, 2006
Vista interior do abrigo para pescadores na Ilha Berlenga

“The ancients had a clear awareness of the importance 
of this moment, and opened his poems with the invocation 
to the Muse, homage to Goddess custody and manages 
the great treasure of memory that are part of all myths, 
all epics and all the tales. Had only the fleeting appeal to 
Musa, an invocation that was also a farewell, a knowing 
signal to the crowd of heroes, the jumble of companies, 
as if to say now occupy me the wrath of Achilles, do not 
forget the other one hundred episodes of war Troy, now 
è the return of Ulysses that interests me not forget the 
vicissitudes of return of all other heroes.”

Italo Calvino _ Six proposals for the next millennium,COHERENCE, 
Lisbon, Teorema, 2006
Interior view of the shelter for fishermen in the Berlenga Island

“Se presenta muito bem a introduzir o tema da minha 
conferência, que é o romance contemporâneo como 
enciclopédia, como método de conhecimento, e 
sobretudo como rede de conexões entre os factos, as 
pessoas e as coisas do mundo. [ ...] Relatórios de todas 
as pedras preciosas com a história geológica, coma a 
sua composição química, com as referências históricas e 
artísticas e também com todas as destinações possíveis, e 
com as associações de imagens que elas suscitam.”

Italo Calvino _ Seis propostas para o próximo milénio, 
MULTIPLICIDADE, Lisboa, Teorema, 2006
Vista exterior do abrigo para pescadores na Ilha Berlenga

“It presents very well to introduce the topic of my talk, 
which is the contemporary novel as encyclopedia, as a 
method of knowledge, especially as network connections 
between the events, people and things in the world. 
[...] Reports of all the gems with the geological history, 
eat their chemical composition, with the historical and 
artistic references and with all possible destinations, and 
the pictures they raise associations.”

Italo Calvino _ Six proposals for the next millennium, 
MULTIPLICITY, Lisbon, Teorema, 2006
Exterior view of shelter for fishermen in the Berlenga Island

“Se incluí a Visibilidade na minha lista de valores a salvar 
é para advertir do perigo que corremos de perder uma 
faculdade humana fundamental: o poder de focar visões 
de olhos fechados, de fazer brotar cores e formas a partir 
de um alinhamento de caracteres alfabéticos negros numa 
página branca, de pensar por imagens . Penso numa 
possível pedagogia da imaginação que habitue cada um a 
controlar a sua própria visão interior sem a sufocar e por 
outro lado sem a deixar cair num confuso e passageiro 
fantasiar, mas permitindo que as imagens se cristalizem 
numa forma bem definida, memorável, auto-suficiente e 
‘icástica’ .”

Italo Calvino _ Seis propostas para o próximo milénio, VISIBILIDADE, 
Lisboa, Editorial Teorema, 2006
O senho visível da antropização \ Corte transversal 1:50 do abrigo para 
pescadores na Ilha Berlenga \ local para abrigar as pessoas - galeria 
marítima para guardar os barcos e o material da pesca 

“If you include the Visibility on my list of values to save 
it is to warn of the danger we run of losing a fundamental 
human faculty: the power to focus visions eyes closed, 
to put forth colors and shapes from an alignment black 
alphabetic characters a white page, to think for images. I 
think a possible pedagogy of imagination that habit each 
to control their own inner vision without the choke and on 
the other side without dropping a confused and passenger 
fantasize, but allowing images to crystallize in a well-
defined, memorable, self and sufficient ‘icástica’.”

Italo Calvino _ Six proposals for the next millennium, VISIBILITY, 
Lisbon, Editorial Teorema, 2006
The visible Ladies anthropization \ Cross section 1:50 of the shelter 
for fishermen in the Berlenga Island \ site to house people - maritime 
gallery to store boats and fishing material

“Tentarei em primeiro lugar definir o meu tema.
Exactidão para mim quer dizer sobretudo três coisas:
1) um projeto da obra bem definido e bem calculado;
2) a evocação de imagens visuais nítidas, incisivas, 
memoráveis; em italiano temo um adjectivo que não 
existe em inglês, ‘icástico’, do grego ‘eikasticos’;
3) uma linguagem o mais precisa possível como léxico r 
na sua capacidade de traduzir
as nuances do pensamento e da imaginação.”

Italo Calvino _ Seis propostas para o próximo milénio, 
EXACTIDÃO, Lisboa, Editorial Teorema, 2006
Planta \ Planta 1:100 do abrigo para pescadores

“I will try to first define my theme.
Accuracy for me to say three things above all:
1) a well-defined project design and well calculated;
2) the evocation of sharp visual images, incisive, 
memorable; Italian fear an adjective that does not exist in 
English, ‘icástico’, from the Greek ‘eikasticos’;
3) a language as precise as possible as lexicon r in their 
ability to translate
the nuances of thought and imagination. “

Italo Calvino _ Six proposals for the next millennium, ACCURACY, 
Lisbon, Editorial Teorema, 2006
Plan \ Plan 1: 100 shelter for fishermen
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Ateneu da Cidade - Reestruturação de uma Artéria Pública
Athenaeum of the City - Restructuring a Public Artery

Pedro Manuel Madeira Abrantes Nunes Pedro  I finalista  nominee

Orientador  Tutor: Ricardo Carvalho

A proposta pretende potencializar a relação entre o edifício 
do Ateneu Comercial de Lisboa, as ruas e a cidade, estabele-
cendo uma nova interpretação do território, tendo o projeto 
partido de dois pressupostos. 

O primeiro incide na reestruturação das acessibilidades. 
Restringe a circulação aos veículos motores, privilegiando 
as ruas numa via pedonal e ciclável, unindo os jardins e 
Fundação Gulbenkian à Baixa de Lisboa. 
Esta nova rede interliga assim três sistemas diferentes – 
pedonal, ciclável, e parcialmente viário – de forma a que haja 
permeabilidade e fluidez entre os mesmos. 

O segundo pressuposto, parte da intenção de criar um 
espaço de carácter público, assumidamente urbano, capaz de 
gerar uma ação sobre o território. A reestruturação do Ateneu 
como um espaço comunitário, é consequência da vontade de 
articular um novo espaço público, procurando estimular uma 
dinâmica de encontro e partilha entre pessoas.

The proposal intends to boost the relationship between 
Lisbon’s Ateneu Comercial building, the streets and the city, 
establishing a new interpretation of the territory. The project 
is based on two assumptions: The first one concerns acces-
sibility restructuring. We restrict motor vehicle circulation, 
favouring pedestrians and bicycles, uniting the gardens and 
the Gulbenkian Foundation to down-town Lisbon.

This new network interconnects three different systems - 
pedestrian, cycling and partially auto-mobile, so that there 
is permeability and fluidity among the three. The second as-
sumption is based on the intention of creating a public space 
that is admittedly urban and capable of generating an action 
over the territory. The Ateneu’s restructuring as a commu-
nity space is the consequence of the will to articulate a new 
public space, aiming to stimulate a new dynamics of meeting 
and sharing between people.Corte da estrutura proposta  Section of the proposal structure 

Alçado da estrutura proposta  Elevation of the proposed structure
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Axonometria programática  Programmatic axonometry

Novo sistema ciclável  New cycling system Tanque tépido  Tepid tank Piscina pública e vista aérea  Public pool and sky view

Estratégia geral  Overall strategy
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Universidade Lusíada de Lisboa
Faculdade de Arquitetura e Artes

Lusíada University of Lisbon
Faculty of Architecture and Arts

Director do Curso | Course Director
Horácio Manuel Pereira Bonifácio
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 O ENSINO DA ARQUITETURA, URBANISMO E ARQUITETURA PAISAGISTA EM PORTUGAL 

The Faculty of Architecture and Arts provides an Integrated Master’s and a Doctorate in 
Architecture, both adapted to the Bologna Process. Master graduates from Lusíada University 
are officially recognized in the European Community.
The Integrated Master’s and the Doctorate are recognized by A3Es for the longest possible period of time, 
5 years, and under no restriction, or recommendation to alter the study plan or the degree’s organization.
The Master of Architecture degree encompasses a wide array of training features, providing 
access to diverse professional activities and allowing a graduate Master of Architecture to 
intervene in diverse technical and artistic fields. Training in Architecture allows graduates 
to take part in increasingly important fields of Architecture, urgently required in Portugal 
and even elsewhere in the world, namely in rehabilitation and re-use of architecture, urban 
intervention, and heritage. Furthermore, the relationships established on an international level 
may allow students to work outside the country, where many have fitted in without problems.
Horácio Manuel Pereira Bonifácio

A Faculdade de Arquitetura e Artes disponibiliza um Mestrado Integrado e um Doutoramento em 
Arquitetura, ambos adequados a Bolonha. Os Mestres formados na Universidade Lusíada são 
reconhecidos oficialmente na Comunidade Europeia. 
O Mestrado Integrado bem como o Doutoramento foram acreditados pela A3Es, pelo prazo máximo 
concedido por aquela entidade, 5 anos, e sem qualquer condição, ou necessidade de alteração 
do plano de estudos, ou do funcionamento dos cursos.O Mestrado integrado em Arquitetura 
possui características de formação em banda larga, o que permite o acesso a diversas atividades 
profissionais, podendo um Mestre em Arquitetura intervir em variados campos técnicos e artísticos. 
A formação em Arquitetura permite, também, a participação dos formados em áreas da arquitetura 
cada vez mais importantes, necessárias e prioritárias, em Portugal e mesmo em todo o Mundo, 
designadamente ao nível da recuperação e reutilização da arquitetura, da intervenção urbana e no 
Património. Além disso, a relação estabelecida a nível internacional, pode permitir trabalhar fora do 
país, onde muitos ex-alunos se tem integrado sem dificuldade.
Horácio Manuel Pereira Bonifácio
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A Cidade como Paisagem - Narrar e Emocionar em Lisboa  
The City as Landscape - Narrating and Thrill in Lisbon

Joana Borges Pereira I participação externa  external participation

Orientador  Tutor: Joaquim Oliveira Braizinha, Bernardo d’Orey Manoel

       

Resulta a presente proposta do de-
safio de criar, numa zona consolidada 
da malha urbana de Lisboa – de-
limitada pela Avenida da Liberdade, 
Travessa da Horta da Cera e Rua do 
Salitre – “uma intervenção urbana-
mente contaminada e contaminadora 
quer em termos de espaço público (...) 
quer em termos de espaços privados”. 

Deste modo procurámos desen-
volver, com base nas supracitadas 
premissas, um sistema espacial 
qualificado, no qual uma intersticial 
e intrincada praça se torna cerne e 
elemento mediador de espaços: pú-
blico – sala de exposições, auditório 
e restaurante; privado – Hostel e 
Guesthouse e da rua – mimesis do 
complexo e rico universo conceptual 
associado àquele trecho de cidade. 

Objetivámos, então, os dife-
rentes elementos constitutivos da 
nossa proposta, que se quiseram 
formalmente integrados na envol-
vente, não só no que respeita à sua 
escala e proporção, mas também à 
exploração e manipulação da lin-
guagem tripartida dos alçados, onde 
ritmados vãos, apelam a uma certa 
translucência do habitar.

Modelo tridimensional, proposta e envolvente  Three-dimensional model proposed and surrounding

The current proposal derives from 
the challenge of creating, in a consoli-
dated area of Lisbon’s urban tissue 
- delimited by the Liberdade avenue, 
the Horta da Cêra lane and the 
Salitre street - “an urbanely contami-
nated and contaminating intervention, 
whether in terms of public space (...) 
whether in terms of private spaces” 
In this way, we intended to develop, 
based on the previous assumptions, a 
qualified urban system, in which an 
interstitial and intricate square be-
comes core and a mediating element 
of spaces: public - exhibition room, 
auditorium and restaurant; private 
- Hostel and Guest house and street 
- mimesis of the complex and rich 
conceptual universe concerning that 
stretch of the city. We then regarded 
as objectives the different constitu-
tive elements of our proposal, that we 
wanted to be formally integrated into 
the surrounding area, not only in what 
concerns their scale and proportion 
but, also, regarding the exploration 
and manipulation of the tripartite 
language of the elevations, in which 
rhythmic openings appeal to a certain 
translucency of inhabitation. Vista aérea sobre o sítio de intervenção  Aerial view over the intervention site
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Planta das salas de exposição do museu (1º piso)  Plant of the museum’s exhibition halls (1st floor)

Planta do 1º piso da mediateca  Plant the 1st floor of the media center

Corte longitudinal  Longitudinal section

Corte transversal  Cross section
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Universidade de Évora
Escola de Artes

University of Évora
School of Arts

Directora do Departamento de Arquitectura
Director of the Department of Architecture

 Sofia Salema
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Évora University’s Integrated Masters in Architecture was created in 2001 and belongs to the 
Art School’s Department of Architecture, which also includes the departments of Visual Arts and 
Design, Scenic Arts and Music, allowing for a multidisciplinary study environment that’s unique in 
the Portuguese Architecture education panorama. 
Currently hosting 330 students, the course takes place in an old factory that has been recently 
recovered by architects Inês Lobo and João Maria Ventura Trindade, a project that earned them the 
IHRU 2013 award, meeting the ideal requirements for Architecture apprenticeship. 
The Integrated Masters Course is structured into 10 semesters and its teaching is based on the 
education of Architecture centred on project training in five project ateliers, foreseeing it as a 
cultural production, into which the various fields of knowledge converge, in an education clearly 
connected to project practice and to research. 
With a strong ‘atelier culture’, students and teachers work together in order to address challenging 
projects, therefore creating an extraordinary relationship of Architecture teaching, and, above all, 
thinking and learning. 
Sofia Salema

O Curso de Mestrado Integrado em Arquitectura da Universidade de Évora foi criado em 2001 
e pertence ao Departamento de Arquitetura da Escola de Artes, onde se incluem igualmente os 
departamentos de Artes Visuais e Design, Artes Cénicas e Música, proporcionando um ambiente de 
estudo multidisciplinar único no panorama do ensino da Arquitetura em Portugal. 
Actualmente com cerca de 330 alunos, o curso funciona numa antiga fábrica recentemente 
recuperada pelos arquitetos Inês Lobo e João Maria Ventura Trindade, obra que mereceu o prémio 
IHRU 2013, oferecendo as condições ideais para a aprendizagem da Arquitetura. 
O Curso de Mestrado Integrado está estruturado em 10 semestres e a sua formação assenta na aprendizagem da 
Arquitetura centrada no ensino do projeto em cinco ateliers de projeto, compreendendo-a como uma 
produção cultural, para onde confluem as diversas áreas do saber, num ensino claramente ligado à 
prática do projeto e à investigação. 
Com uma forte cultura de atelier, alunos e professores trabalham em conjunto de modo a fazer 
face a projetos desafiantes, criando-se assim uma extraordinária relação de ensino e, acima de 
tudo, pensamento e aprendizagem da Arquitetura. 
Sofia Salema
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Paisagem Construída - Percurso de ligação pedonal entre o Centro de Évora e o Bairro da Malagueira
Built landscape - Pedestrian connection route between the center of Évora and the Malagueira Neighborhood 

Ana Oliveira Ferreira I menção honrosa  honourable mention

Orientador  Tutor: Aurora Carapinha, João Ventura Trindade

A ideia tem como base a interação entre o espaço rural e o espaço urbano 
entendido como um todo. Propõe-se, assim a interação de duas realidades 
que se encontram no duplo significado etimológico da palavra Cultura. 

O projeto surge num local, fruto do desmembramento da cidade, lugar 
esquecido mas importante na sua relação de proximidade com a muralha e 
com uma das principais portas de entrada para a cidade atual. O lugar com 
características rurais, é reutilizado e restabelece-se novas regras em relação 
com o território, mantendo vivo o contacto do homem com a terra. 

A premissa estabelecida é a transformação deste lugar, marcado pelo 
parcelamento ajustado ao uso da prática agrícola já existente, num equipa-
mento cultural que conceptualmente respeita esse padrão.

The idea is based on the interaction between the rural and urban spaces, fore-
seen as a whole. We therefore propose the interaction of two realities that meet in 
the double etymological meaning of the word Culture.

 The project arises in a site that results from the city’s dismemberment, a forgot-
ten but important place in its relation of proximity regarding the wall and as one 
of the main entryways into the present day city. This site, among many others 
that embrace the wall, would have been a place of agricultural practice, where 
many testimonies to that still exist. The site’s rural characteristics are reused and 
new rules are established regarding its relationship with the territory, keeping 
alive man’s contact with the soil. The established premise is the transformation of 
this site, marked by the subdivision adjusted to the agricultural practice already 
observed, in a cultural infrastructure that conceptually respects that pattern.

Fotografia da maqueta do conjunto
Photo of the model set



ArchiNews 04 | Edição Especial  Special Edition    109

ARQUITETURA, URBANISMO E ARQUITETURA PAISAGISTA EM 2015  ARCHITECTURE, URBANISM AND LANDSCAPE ARCHITECTURE IN 2015  

Cortes gerais do conjunto - Relação entre o exterior/interior, relação entre dois tipos de culturas  
General cuts set - Relationship between outdoor / indoor, relationship between two types of crops

Planta geral - Percurso do centro histórico de Évora ao Bairro da Malagueira  
General plan - Évora’s historic center route to Neighborhood of  Malagueira

Axonometria do conjunto
Axonometry

Corte construtivo  Constructive section
Fotomontagem da cobertura - A cobertura representa um platô de diferentes tons e aromas que se alteram ao longo do tempo  
Photomontage of the cover - Coverage is a plateau of different colors and aromas that change over time
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Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes
Mestrado Integrado em Arquitetura

Higher Institute Manuel Teixeira Gomes 
Master in Architecture

Diretor do Conselho Científico | Director of the Scientific Board
Luiz Conceição

RETRATO DO ENSINO EM PORTUGAL  PORTRAIT OF EDUCATION IN PORTUGAL ARQUITETURA, URBANISMO E ARQUITETURA PAISAGISTA EM 2015  ARCHITECTURE, URBANISM AND LANDSCAPE ARCHITECTURE IN 2015  



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.
Luiz Conceição

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.
Luiz Conceição
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Casa Pátio como um Modelo de Habitação Contemporânea
Patio House as a Contemporary Housing Model

Francisco Brito Tavares I finalista  nominee

Orientador  Tutor: Miguel Santiago Fernandes

Portimão - Corte tridimensional  Portimão - Dimensional sectionLisboa - Ambiente do Pátio do piso 0  Lisbon - Ground floor patio environment 

Este projeto tem como objetivo 
demonstrar que a casa-pátio, apesar 
da sua longa história e utilização, 
continua a ser uma tipologia contem-
porânea. 

Para esse efeito, foram criadas 
unidades habitacionais autónomas 
de tipologia casa-pátio, inseridas em 
edi-fícios de habitação plurifamiliar. 
Deste modo, ao promover novas 
lógicas de execução, procura-se con-
tribuir para a resolução dos proble-
mas das sociedades contemporâneas 
no contexto de uma forte densificação 
e saturação populacional. Assim, a 
tipologia de Casa Pátio, vai no con-

texto desta investigação surgir como 
um novo modo de requalificação ur-
bana, tendo particular impacto em ci-
dades densamente povoadas, centros 
urbanos degradados e ao abandono, 
habitações insalubres e com pouca 
luz, onde a organização espacial das 
habitações existentes não responde 
às novas exigências da população. A 
utilização do pátio não foi um apelo 
à tradição, mas sim pela utilização de 
um elemento arquitetónico gerador de 
edifícios, que pretende ser mais um 
contributo para uma solução espacial 
dentro de ambientes descontinuados e 
fragmentados.

This project aims to demonstrate 
that the patio-house, despite its long 
history and use, is still a contempo-
raneous typology. To that effect, we 
created autonomous dwelling units 
of the patio-house typology, inserted 
into multifamily dwelling buildings. 
That way, by promoting new logics 
of execution, we seek to contribute 
to the resolution of contemporary 
societies’ problems in the context of 
a strong densification and popula-
tion saturation.

Hence, the Patio-House typology 
appears in the context of this inves-
tigation as a new mode of urban re-

qualification, with greater impact in 
densely populated cities, degraded 
and abandoned urban centres, insa-
lubrious dwellings with low natural 
lighting, where the spatial organisa-
tion of the dwellings does not match 
the population’s new demands.

The use of the patio was not a 
plea to tradition but the use of an 
architectonic element that gener-
ates buildings and intends to be a 
contribution to solve space problems 
in discontinuous and fragmented 
environments.
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Portimão - Esquema tridimensional do piso 0 e do piso 1  
Portimão - Three-dimensional diagram of ground floor and 1st floor level

Lisboa - Esquema tridimensional do piso 0, piso 1 e piso 2 
Lisbon - Three-dimensional diagram ground floor, 1st floor and 2nd floor plan

Portimão - Plantas do piso 0 e do piso 1 e esquemas de luz  
Portimão - Ground floor and 1st floor plan and light schemes

Lisboa – Planta do piso 0, piso 1 e piso 2
Lisbon - Ground floor, 1st floor and 2nd floor plan
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Universidade do Algarve
Faculdade de Ciências e Tecnologia

University of Algarve
Faculty of Science and Technology

Diretores do curso de Arquitetura Paisagista
Directors of the school of Landscape Architecture

Desidério Batista   

RETRATO DO ENSINO EM PORTUGAL  PORTRAIT OF EDUCATION IN PORTUGAL
ARQUITETURA, URBANISMO E ARQUITETURA PAISAGISTA EM 2015  ARCHITECTURE, URBANISM AND LANDSCAPE ARCHITECTURE IN 2015  



The teaching of Landscape Architecture at the University of Algarve is distinguished by a systematic 
interdisciplinary and integrative approach to the different curricular unit’s programmatic content in the fields 
of arts, sciences and techniques. In both degrees (bachelor and master), the curricular units Landscape Project 
and Ordenamento do Território are both fundamental, with the knowledge and skill acquired in other courses 
converging towards them. An approach based on the exchange of orientation, planning and project perspectives 
is chosen, a practical example of contemporary landscaping. 
Teaching methods are based on office work, continuously and individually followed by teachers, 
complemented by theory courses, study tours, workshops, and contact with professionals in open 
courses and conferences. The students are encouraged to take part in national and international 
events and competitions within the field of study. The teaching guaranteed by doctorate and/or 
widely professionally experienced teachers is reflected on the interdependence between theoretical 
investigation and the investigation applied to the development of academic assignments.
Desidério Batista   

O ensino da Arquitetura Paisagista na Universidade do Algarve caracteriza-se por uma abordagem 
sistémica, interdisciplinar e integradora dos conteúdos programáticos das distintas unidades curriculares 
das áreas das artes, das ciências e das técnicas. Em ambos os cursos (de licenciatura e de mestrado) 
as disciplinas de Projeto de Paisagem e de Ordenamento do Território surgem como estruturantes, 
convergindo para elas os conhecimentos e competências adquiridas nas restantes disciplinas. Aposta-
se na abordagem inter-escalar, no cruzamento das escalas de ordenamento, planeamento e projeto, 
paradigmática da intervenção contemporânea na paisagem. 
Os métodos de ensino têm como base o trabalho em estúdio, com acompanhamento contínuo e individual 
dos docentes, acrescido de aulas teóricas, visitas de estudo, participação em workshops e contacto com 
profissionais em aulas abertas e conferências. Os alunos são estimulados a participar em eventos e 
concursos nacionais e internacionais no âmbito da área disciplinar. A docência assegurada por professores 
doutorados e/ou com longa experiência profissional reflete-se na interdependência entre a investigação 
teórica e a investigação aplicada no desenvolvimento dos trabalhos académicos.
Desidério Batista  
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Para uma Metodologia de Intervenção na Paisagem Contemporânea - Do Planeamento ao Projeto
For Methodology of Intervention in Contemporary Landscape - From Planning to Project Scale

Susana Jesus Pinheiro I participação externa  external participation

Orientador  Tutor: Desidério Soares Batista; Miguel Lopes Costa

O Sistema Olhão-Faro-Loulé, localizado no Sotavento Algarvio, constitui 
o sistema urbano de maior dinâmica da região, porém apresenta-se sem uni-
dade. A definição de três propostas, a diferentes escalas, afirmam-se como 
uma estratégia de coesão que visa contrariar a situação atual.

A proposta desenvolvida para uma das áreas periféricas de Faro, o Sítio 
das Figuras, assume-se como argumento de redesenho ao nível arquitetóni-
co e espaço público, antecipando imprevistos presentes no atual fenómeno 
urbano, os vazios. Considerado como o novo centro socioeconómico de 
Faro, propõe-se um Parque urbano como elemento de articulação dos vários 
níveis (ecológico, cultural, económico, urbano e vazio urbano), de três 
espaços propostos e restantes áreas da cidade. Cada espaço apresenta uma 
função (Recreio, Proteção, Produção), contudo a sua continuidade é asseg-
urada pela criação de uma rede de circulação pedestre e cultural, e de áreas 
multifuncionais, possibilitando novos modos de viver o espaço público e 
privado, o passado e o contemporâneo.

The Olhão-Faro-Loulé System, located in the Algarve’s leeward, consti-
tutes the most dynamic urban system in the region, tough it lacks unity. The 
definition of three proposals, at different scales, assumes itself as a coher-
ence strategy that aims to counter the current situation.

The proposal developed for one of the peripheral areas of Faro - Sítio das 
Figuras - is an argument of architectural and public space redesign, antici-
pating unforeseen contingencies present in the current urban phenomenon 
- the empty spaces. Regarded as the new socio-economic centre of Faro, 
we propose an urban park as an element that articulates the various levels 
(ecological, cultural, economic, urban and urban empty space), of three 
proposed spaces and the remaining areas of the city. Each space has a func-
tion (Leisure, Protection, Production) but its continuity is assured by the 
creation of a pedestrian and cultural circulation network, and of multifunc-
tional areas, enabling new ways of inhabiting the public and private spaces, 
the past and the contemporaneity.

Sistema urbano Olhão-Faro-Loulé: da análise inter-escala à proposta de unidade operativas de planeamento
Urban system Olhão-Faro-Loulé: analyzing inter-scale to the proposed operational planning unit
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Parque Urbano das Figuras - Jardim das Figuras/Recreio + Centro Interpretativo da Paisagem/Proteção + Centro da 
Cultura e da Agricultura/Produção  
Figures Urban Park - Garden of Figures / Recreation + Interpretive Center Landscape / Protection + Center of Culture 
and Agriculture / Production

Sítio das Figuras: Proposta de Planeamento - Desconexão; Nível Ecológico, Cultural, 
Económico, Urbano e Vazio; Articulação; Flexibilidade  
Where the figures: Planning Proposal - Disconnection; Level Ecological, Cultural, 
Economic, Urban and Void; articulation; flexibility

Jardim das Figuras - Repensar o programa, da formalidade ao indeterminismo
Garden of Figures - Rethinking the program, the formality to indeterminismo

Miradouro e Centro Interpretativo da Paisagem  
Viewpoint and Interpretive Center of the Landscape

Praça da Cultura Viewpoint and Below landscape Interpretive Center: Square 
Culture
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Relatório do Júri Archiprix Portugal 2015 
Jury Report Archiprix Portugal 2015

The set of competing projects is marked by a wide variety of solutions, from 
the more speculative to the more surgical, from more academic approaches to 
markedly professional exercises, presenting a group of architects that is rather 
heterogeneous, creative, and aware of present days challenges. In this edition, 
we find not only a stimulating variety of themes but also a big diversity of project 
approaches, resulting in an interesting mix that is marked by mastery in the 
handling of different scales, building solutions and graphical communication, 
which has a common denominator on the process of spatial development.
The Jury assessment aims to bring to light the best quality of the whole 
multitude of competing projects awarding Honorable Mentions to the projects 
“The Wish Machine” for its remarkable achievement in spatial development 
from an elaborate sectioning exercise supported by an interesting study of 
lighting in architectural models and complemented by a high level of graphical 
representation. “Eco-Neighborhood in South Olivais” is a very complex 
achievement of analysis, diagnose and characterization of the urban context 
with the ability to respond to multiple scale in a truly consistent manner. “Built 
Landscape” is based on profound reflection on “culture” and “landscape”, 
resulting in a compelling articulation between architectonic argumentation 
and urban composition. “Baixa Crúzia” reflects the application to downtown 
Coimbra of an investigation typology that manages to establish connections 
within a sensitive and complex urban environment, together with a qualitative 
and pragmatic response. “Memories From Another Tejo” corresponds to 
a simple gesture that is capable of combining an atypical programme for a 
river museum with a positively striking architectonic spatiality. “Drawing in 

O conjunto dos projetos a concurso carateriza-se por uma grande variedade 
de soluções desde as mais especulativas às mais cirúrgicas, desde abordagens 
mais académicas a exercícios marcadamente profissionais, apresentando um 
grupo de arquitetos bastante heterogéneo, criativo e atento às questões da 
atualidade. Nesta edição não só verificamos uma grande riqueza temática 
como também uma estimulante diversidade de abordagens projetuais que 
resultam numa interessante mistura pautada pela mestria no tratamento de 
escalas, soluções construtivas e comunicação gráfica que encontram no 
processo de desenvolvimento espacial um denominador em comum.

No sentido de distinguir os exemplos que melhor refletem a elevada qualidade 
da multitude projetual a concurso o Júri distingue com Menções Honrosas os 
projetos “The Wish Machine” pelo trabalho notável a nível de desenvolvimento 
espacial a partir dum elaborado exercício de seccionamento acompanhado por 
interessantes estudos de luminosidade em maqueta e complementado por um 
alto nível de representação gráfica. O “Eco-bairro em Olivais Sul” apresenta-
nos um trabalho muito bem elaborado de análise, diagnóstico e caracterização 
do enquadramento urbano com capacidade de resposta a múltiplas escalas 
de forma muito consistente. “Paisagem Construída” apoia-se numa reflexão 
aprofundada sobre “cultura” e “paisagem” resultando numa articulação 
intrigante entre o discurso arquitetónico e a composição urbana. “Baixa Crúzia” 
é espelho duma tipologia de investigação aplicada à Baixa de Coimbra capaz de 
criar ligações num tecido sensível e complexo, concluindo com uma resposta 
qualitativa e pragmática. “Memórias de um outro Tejo” consiste num simples 
gesto capaz de conjugar um programa atípico para um museu fluvial com uma 
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the Memory of a Country House” is an original and truly well coordinated 
proposal - almost enlightened! - for converting a much altered urban 
setting into an element capable of restructuring both the landscape and the 
individual. “Building the Void” is remarkable for the way it blends complex 
planning with well structured spatiality, based on the development of a spatial 
relationship between solids and empty spaces through an extraordinary 
collection of project sketches. 
At last the “Teodoroki Valley-Park” project is remarkable for its 
multidisciplinary approach and the way it conveys a harmonious synthesis 
of how the different subjects relate to the land - Architecture, Urbanism and 
Landscape Architecture - in a project that is transversally competent and 
communicatively efficient. In this project, the concepts of Architecture and 
Landscape favor a perspective of urban intervention that is truly conscious 
of location, with a very “humane” attitude, surprising with unusual and 
skillfully materialized moments. This qualifies this project not only as 
exceptional but also as representative of a generation’s search for new 
disciplinary syntheses and new patterns of territorial intervention. For this 
reason, the jury unanimously awards the Portuguese Archiprix 2015 to the 
project “Teodoroki Valley-Park”.
The jury of the 2015 Portuguese Archiprix Award gathered at Lisbon’s 
Architecture Triennale’s headquarters on the 28 March 2015 to evaluate the 
competition’s finalist projects. The jury was composed by architects Paulo 
Tormenta Pinto, Pedro Guimarães, Jakub Szczesny, Daniela Arnaut and 
Paulo Albuquerque Goinhas.

espacialidade arquitetónica absolutamente marcante. “Desenhar na Memória 
de Uma Quinta de Recreio” é uma proposta original e muito bem concertada - 
quase iluminista! - para a reconversão dum conjunto urbano descaracterizado, 
num elemento reestruturador da paisagem e do indivíduo. “Construir o Vazio” 
é assinalável pela forma como conjuga uma programação complexa com uma 
espacialidade muito bem informada, baseada num desenvolvimento espacial 
entre sólidos e vazios que ganha uma dimensão arquitetónica através dum 
conjunto notável de esquiços de projeto. 

O projeto “Vale-Parque Todoroki” é notório pela sua abordagem 
multidisciplinar e pela forma como veicula uma síntese harmoniosa das várias 
disciplinas para o território - Arquitetura, Urbanismo e Arquitetura Paisagista - 
num projeto transversalmente competente e bem comunicado onde os conceitos 
de arquitetura e de paisagem potenciam uma intervenção urbana muito atenta 
ao lugar, com um sentido muito “humano” em todos os seus gestos, capaz de 
surpreender com instantes invulgares e muito bem materializados. Isto torna este 
projeto não só excecional como também representativo duma geração em busca 
de novas sínteses disciplinares e de novos padrões de intervenção no território. 
Por esta razão o Júri delibera em unanimidade a atribuição do Prémio Archiprix 
Portugal 2015 ao projeto “Vale-Parque Todoroki”.

O Júri da edição do Prémio Archiprix Portugal 2015 reuniu na sede da 
Trienal de Arquitetura de Lisboa no dia 28 de março de 2015 para avaliar os 
projetos finalistas do concurso. O júri foi integrado pelos arquitetos Paulo 
Tormenta Pinto, Pedro Guimarães, Jakub Szczesny, Daniela Arnaut e Paulo 
Albuquerque Goinhas.
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a ©Devo admitir que se lançares uma editora hoje, terás de ser dessa mesma geração. Não deves ser uma 

editora que publica sobre uma geração mais nova se não fores parte dela.

Hans Oldewarris, Fundador 010 publishers, Países Baixos

I must admit that if you start a publishing company right now you’ll have to be of the same generation. You 

should not be a publishing company publishing about the younger generations if you are not part of it.

Hans Oldewarris, Founder 010 publishers, The Netherlands
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Jakub Szczęsny works with inter-
disciplinary projects combining 
architecture, design and art. His 
main interest relates to interpreta-
tion of history for contemporary 
goals, social negociation in con-
flict areas and in experimenting 
with residential architecture. He 
was a co-founder of Centrala, a 
cooperation platform with whom 
he received a number of prizes in 
competitions, including the one for 
a sporthall in Bieruń and for the 
temporary pavilion of the Museum 
of Polish Jews. Szczęsny is lectur-
ing and tutoring in various schools 
of architecture and design, such 
as Bezalel in Jerusalem, Academy 
of Fine Arts in Warsaw, Warsaw 
Institute of Technology and GSAPP 
in New York. His clients include, 
between others, such companies as 
BMW, General Electric, Museum 
of Polish Jews, La Boba, NASK 
and many non-governmental 
organisations in Europe, USA, 
Australia and in Middle East. His 
project, Keret House, was included 
in the collection of MoMA NY in 
2014 as the only Polish architec-
tural design. 

Biografia do Júri
Biography of the Jury

Jakub Szczęsny trabalha 
com projetos interdisciplinares, 
combinando Arquitetura, Design 
e Arte. O seu principal interesse 
concerne a interpretação da história 
dos objetivos contemporâneos, 
a negociação social em áreas de 
conflito e a experimentação com a 
arquitetura residencial. Foi cofun-
dador da Centrala, uma plataforma 
de cooperação pela qual recebeu 
prémios em competições, incluindo 
um para um pavilhão desportivo em 
Bieruń e para o pavilhão temporário 
do Museu dos Judeus Polacos. 
Szczęsny dá palestras e faz tutorias 
em várias escolas de Arquitetura 
e Design, tal como a Bezalel, em 
Jerusalém, a Academia de Belas 
Artes, em Varsóvia, o Instituto de 
Tecnologia de Varsóvia e a GSAPP, 
em Nova Iorque. Os seus clientes 
incluem, entre outros, corporações 
como a BMW, a General Electric, 
o Museu dos Judeus Polacos, a La 
Boba, a NASK e muitas organiza-
ções não governamentais na Europa, 
EUA, Austrália e Médio Oriente. O 
seu projeto Keret House foi incluído 
na coleção do MOMA Nova Iorque 
em 2014 enquanto o único design 
arquitetónico polaco. 

Paulo Tormenta Pinto, born in 
Lisbon in 1970. He obtained the 
PhD in Architecture by The Poly-
technic University of Catalonia in 
2004, after he had concluded the 
master La Cultura de la Metropo-
lis in the same university in 1996, 
and his degree in architecture in 
the Lusiada University of Lisbon 
in 1993. He initiated his activity 
as architect in the Department 
Housing Construction of Lisbon 
City Hall, between 1994 and 2000. 
At the same time he had constitut-
ed his own office in Lisbon, which 
would originated the company 
Domitianus – Arquitectura, Lda in 
2005. His teaching activity started 
in Lusiada University between 
1997 and 2000. Since 2006 he 
is professor at the Department 
of Architecture and Urbanism of 
ISCTE-IUL, where he was head 
of department, between 2007 and 
2010. Currently he is researcher 
at DINAMIA/CET’IUL and 
coordinator of the PhD program 
Architecture of the Contemporary 
Metropolitan Territories. The 
INH Award in 2002 and the IHRU 
Award in 2012 distinguished his 
work in the field of social housing.

Paulo Tormenta Pinto 
nasceu em Lisboa em 1970. É 
doutorado em Arquitetura pela Uni-
versidade Politécnica da Catalunha 
em 2004, depois de ter realizado o 
master La Cultura de La Metropolis 
na mesma universidade em 1996, 
e a licenciatura em Arquitetura na 
Universidade Lusíada de Lisboa, 
em 1993. Iniciou a sua atividade 
como arquiteto no Departamento de 
Construção da Habitação da Câmara 
Municipal de Lisboa, entre 1994 e 
2000. Em paralelo constituiu atelier 
próprio em Lisboa, o qual viria a 
dar origem à constituição da empre-
sa Domitianus - Arquitetura, Lda, 
em 2005. A sua atividade docente 
foi desenvolvida entre 1997 e 2007 
na Universidade Lusíada. Desde 
2006, é professor do Departamento 
de Arquitetura e Urbanismo do 
ISCTE-IUL, tendo sido Presidente 
desse Departamento entre 2007 e 
2010. Atualmente é investigador 
do DINAMIA/CET’IUL e Coorde-
nador, desde 2011, do programa de 
Doutoramento “Arquitetura dos Ter-
ritórios Metropolitanos Contemporâ-
neos”. O seu trabalho de arquitetura 
no campo da habitação social foi 
distinguido em 2002 com prémio INH 
e em 2012 com o prémio IHRU.
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collaborated with Risco office on 
several projects such as the Fer-
reira Dias School, the NATO Summit 
in Lisbon, and the Santa Filomena 
Hospital, in Coimbra.

Paulo Albuquerque 
Goinhas Sócio fundador da Em-
baixada arquitetura, um coletivo de 
pesquisa em arquitetura com vários 
prémios e publicações internacionais, 
fundada em 2002. 

Nascido em Beja em 1977. Mestre 
em Psicologia Comunitária pelo 
ISPA-IU Lisboa em 2013 e Licen-
ciado em Arquitetura pela Univer-
sidade Lusíada de Lisboa em 2001. 
Foi um dos vencedores da primeira 
edição do Archiprix International 
2001 que decorreu em Amesterdão, 
foi igualmente selecionado pelo 
Centro Europeu para a Arquitetura e 
o Design para a lista de 2012 dos 40 
melhores arquitetos abaixo dos 40 
anos (40 under 40 award).

Founding partner of Embaixada 
Arquitectura, an award-winning 
Lisbon based architectural studio 
established in 2002.

Born in Beja in 1977. M.Psy. in 
Community Psychology at ISPA- IU in 
2013 and Graduated in Architecture 

Daniela Arnaut Arquiteta 
(IST, 2006), frequenta o Programa 
de Doutoramento em Arquitetura no 
Instituto Superior Técnico (2011, IST) 
onde leciona Projeto de Arquitetura 
desde 2009. Em 2005 fez parte da 
equipa de investigação do “Inquérito 
à Arquitetura Portuguesa do Século 
XX”, e de 2005 a 2006 a equipa para 
a exposição e publicações “Sede e 
Museu Gulbenkian. A arquitetura dos 
anos 60”. De 2009 a 2011 participou 
em várias publicações para o Doco-
momo Ibérico. Até 2011 colaborou 
com o atelier Risco em vários projetos 
tais como a Escola Ferreira Dias, 
a Cimeira da NATO em Lisboa, e 
o Hospital de Santa Filomena, em 
Coimbra.

Daniela Arnaut is an architect (IST, 
2006). She is a Ph.D. candidate in 
Instituto Superior Técnico (2011, 
IST) where she teaches Architectural 
Design Studio since 2009. In 2005 
joined the research team of “In-
quérito à Arquitectura Portuguesa do 
Século XX”, and from 2005 to 2006 
the team for the exhibition and pub-
lications “Gulbenkian Headquarters 
and Museum. The Architecture of the 
60s”. From 2009 to 2011 partici-
pated in several publications for the 
Docomomo Ibérico. Until 2011 she 

banistas, desde outubro de 2010. E foi 
Presidente da AUP – Associação dos 
Urbanistas Portugueses, de novembro 
de 2008 a março de 2015.

Pedro Guimarães (08-12-1951) 
graduated in Lisbon’s School of Fine 
Arts  in 1976/77 and Post-Graduated 
in “Spatial Planning, Urbanism 
and Environment Law”, in CED-
OUA – Coimbra’s Law School, in 
1995/96.                                     

Has been practising Architecture 
and Urbanism, also having been an 
Urban Planning Consultant, together 
with architect Carlos Carvalho Dias, 
in the municipalities of Caminha, Mel-
gaço, Monção, Ponte de Lima, Ponte 
da Barca, Póvoa de Varzim e Chaves, 
from 1982 to 1999. Was also Consult-
ant for Urban Planning for Oporto’s 
Municipality, from April 1st, 2002, to 
February 1st, 2006.

He has been the Vice-President of 
the FIU – Iberian-American Federa-
tion of Urban Planners since October 
2010. From November 2008 to March 
2015, he was the President of AUP 
– Portuguese Association of Urban 
Planners.

at the Lusíada University of Lisbon 
in 2001. On the winners list of the 
first edition of Archiprix Interna-
tional 2001 in Rotterdam, we was also 
selected by the European Centre for 
Architecture & Design as one of the 
40 best European architects under 40 
in 2012 (40 under 40 award).

Pedro Guimarães (08-12-
1951) Licenciou-se na Escola Supe-
rior de Belas Artes de Lisboa no ano 
letivo de 1976/77 e Pós-Graduou-se  
em “Direito do Planeamento do Ter-
ritório, Urbanismo e Ambiente”, do 
CEDOUA – Faculdade Direito de 
Coimbra, 1995/96.                                     

Tem exercido a sua atividade 
profissional quer na Arquitetura, quer 
no Urbanismo, tendo sido Consultor 
Urbanista, conjuntamente com o arq. 
Carlos Carvalho Dias, das Câmaras 
Municipais de Caminha, Melgaço, 
Monção, Ponte de Lima, Ponte da 
Barca, Póvoa de Varzim e Chaves, de 
1982 até 1999. Também foi Assessor 
para o Urbanismo do Presidente da 
Câmara Municipal do Porto, desde 
1 de abril de 2002 até 1 de fevereiro 
de 2006. 

É Vice-Presidente da FIU – Fe-
deração Ibero Americana de Ur-



A educação deve ser aberta, deve ser naturalmente uma formação criativa 

porque precisamos de pensadores originais e não queremos que a 

aristocracia tome conta da criatividade.

A nossa formação como projetistas deveria talvez começar por volta dos dez ou 

doze anos de idade, de forma a não ficarmos balizados no período de formação 

que vai dos 18 aos 24 anos: o ensino da arquitetura deveria estar muito mais 

inserido na formação de base. Convenhamos que a razão para isto é que a 

inventividade, a criatividade e a capacidade de autoconstrução são praticamente 

necessidades humanas e são seguramente competências do século XXI.

Paul Roncken arquiteto paisagista, professor na Universidade de 

Wageningen, Países Baixos

Education should be open, of course, creative education, because you need “out-

of-the-box” thinkers and you don’t want aristocracy to rule creativity. 

I think that our education, design education, should start at maybe the age of 

10 or 12. So we should be not restricted to this period of 18-24: we should 

become much more involved in fundamental education. Because - don’t you 

agree? - solving problems, being creative, do-it-yourself mentality is almost a 

human necessity, it’s a 21st century

Paul Roncken, Landscape architect, professor Wageningen University,  

The Netherlands
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Rede Internacional
Archiprix

International Network
Archiprix

Diretor do Archiprix Internacional
Director of International Archiprix

Madelaine Maaskant
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 O ENSINO DA ARQUITETURA, URBANISMO E ARQUITETURA PAISAGISTA EM PORTUGAL 

Archiprix International is becoming more and more successful. This is clear when you look at the project entries and 
see that at every edition more and more schools and architecture institutions join Archiprix. In the current edition 
it counts with 65 more submissions than in the previous edition, with projects from all five continents, from 87 
countries, sent in by 350 schools the world over. I see that Archiprix International is doing very well by shortening the 
distance among young designers and by stimulating a positive debate among themselves and their schools.
Madeleine Maaskant (Chairman of Archiprix International since 2010)

O Archiprix Internacional tem vindo a tornar-se cada vez mais bem-sucedido. Esta constatação torna-se clara 
quando observamos os projetos submetidos e se verifica que a cada nova edição cada vez mais escolas de 
arquitetura participam e aderem ao prémio. 
Nesta última edição,foram recebidos mais 65 projetos do que na edição anterior, tendo contado com projetos 
vindos de todos os 5 continentes, oriundos de 87 países, enviados por cerca de 350 escolas. Posso confirmar 
que o Archiprix Internacional tem sido bem-sucedido ao encurtar a distância entre jovens designers e ao 
estimular a discussão entre eles e as suas escolas. 
Madeleine Maaskant (Chairman of Archiprix International since 2010)
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COOP - A Manifesto Present in our City

Santiago Benenati, Javier Tellechea I Winner International Archiprix

Universidad de la Republica - Facultad de Arquitectura (Uruguay)

Tutor: Bernardo Martin

Spaces and programmes involve the superposition and attenuation of limits, encouraging intense use and appropriation. Central area of the city as an unavoidable reference, offering a concentration of opportunities and comparative advantages.

The cooperative housing system 
involving “Mutual Aid” is regarded as 
a challenging opportunity here. It is a 
delicate and complex model that has 
fallen into stagnation. Starting point of 
our project: a MANIFESTO PRESENT 
IN OUR CITY. 

‘Coop’ deals with the fact that the 
central area of the city is an unavoid-
able reference, offering a concentra-
tion of opportunities and comparative 
advantages. In its genesis, the project 
incorporates systematic logic as a 
mechanism capable of adaptation to 
different grouping criteria, formats, 
property dimensions and density ranges. 
Spaces and programmes involve the 

superposition and attenuation of limits, 
encouraging intense use and appro-
priation. There are two construction 
stages defined in the project. The first 
concerns the product, expressed in 
conventional terms and professionally 
executed. The second focuses on the 
procedures, incorporating the non-
specialized handiwork of cooperative 
members in simple assembly labour. 

The collective housing involves a wide 
range of issues that can be approached 
from a political, ideological and ethi-
cal dimension. It can be elaborated to 
its most elemental and transcendent 
expression: the domestic world and the 
everyday life of the inhabitants. 
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“Mutual Aid”, in spanish, ‘Ayuda Mutua’ is the characteristic system of the cooperative housing, in which the wage labour 
for self-construction made by cooperative members is exchanged for the part of the payment corresponding to the initial savings.

Project as a platform for everyday communal life

There are two construction stages defined in the project, the first concerns the product, the second focuses on the 
procedures, incorporating the non-specialized handiwork of cooperative members.
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HENK VAN DER VEEN
Na Holanda, as escolas estão convencidas de que faz todo o sentido participar 

no Archiprix Holanda. Foi necessário um esforço coletivo, envolvendo todas as 
escolas holandesas, para chegarmos ao momento atual, em que a visão é cristalina: 
de facto, o Archiprix Holanda é uma plataforma que melhora a qualidade arqui-
tetónica na sua generalidade. Estudantes de cada escola na Holanda desafiam os 
seus quadros académicos a selecionarem projetos para o Archiprix, pois sabem 
que tal facto os ajuda a começar a carreira, com o seu curriculo, e é um veiculo 
valioso para promover o conteúdo do seu trabalho de final de curso. Por outro 
lado as escolas apoiam o Prémio pois têm a oportunidade de se promoverem 
publicamente com os seus melhores melhores trabalhos da sua prática académica, 
enquanto internamente mostram ao seu corpo docente e alunos o que é reque-
rido para estar ao nível considerado de topo. Surpreendentemente, o Archiprix 
Holanda também capta bastante atenção nos meios profissionais, uma vez que as 
ideias que fazem parte dos trabalhos de final de curso são muitas vezes motivo de 
discussão fora das escolas. Na Holanda, a tradição com mais de 35 anos comprova 
a competência no mercado de trabalho dos participantes do Archiprix. O Archi-
prix da Holanda é uma plataforma fortemente enraizada que, sem dúvida alguma, 
desempenha um papel fulcral na criação e promoção da arquitetura holandesa.

MADELEINE MAASKANT
Como enquadraria o impacto que o Archiprix tem tido na educação 

na Holanda?
Há muitos benefícios mas deixa-me apenas enfatizar que o prémio ajuda os 

professores a analisar, comparar e debater o estado da educação. 
O Prémio Archiprix Holanda desempenha o seu papel a nível nacional 

enquanto o Archiprix Internacional torna possível o debate a nível global. 
Este debate aberto conduz a importantes melhorias. Por exemplo, durante esta 
edição do Archiprix Internacional estive a falar com a Janny Rodermond, a 
diretora dos Fundos Criativos, que lá esteve presente, e ela mostrava-se muito 

HENK VAN DER VEEN
In the Netherlands schools are convinced that it makes sense to parti-

cipate in Archiprix Netherlands. It needed a collective effort involving 
all Dutch schools to get to the point where we stand now but at this 
moment the picture is crystal clear: Archiprix Netherlands is a platform 
that improves quality overall. Students of each school in the Netherlands 
challenge their school boards to select projects for the Archiprix because 
it helps them to start up a career, it helps them with their curriculum and 
it’s a valuable vehicle to promote the contents of their graduation work. 
In the other side schools support Archiprix Netherlands because they 
have the chance to present themselves publicly with their best graduation 
projects while showing internally to their staff and students what it takes 
to be at the top level. Surprisingly Archiprix Netherlands also gets enough 
attention from professional circles since the ideas that are part of the 
graduation projects are often worth to be discussed outside the schools. In 
the Netherlands the tradition of over 35 years makes it clear that Archiprix 
participants perform very well in practice. Archiprix Netherland is a well-
established platform that no doubt plays an important role in the making 
of Dutch architecture.

MADELEINE MAASKANT
How would you frame the impact Archiprix has on education in 

the Netherlands?
There are many benefits but let me just emphasize that it helps educa-

tors to analyse, compare and debate the state of education. Archiprix 
Netherlands plays this role at a national level while Archiprix Interna-
tional makes it possible at a global level. This open debate gradually 
leads to important improvements. For example, during this Archiprix 
International edition in Madrid I was talking with Janny Rodermond, 
the Director of the Dutch Funds for Creative Industries, who was 

Entrevistas Archiprix Holanda
Interviews Archiprix Netherlands
Henk van der Veen, Diretor Archiprix Holanda e International  Director of Archiprix Netherlands and International

Madeleine Maaskant, Presidente do Archiprix Internacional  Chairman of Archiprix International

Janny Rodermond, Diretora do Fundo Holandês para as Indústrias Criativas  Director of Dutch Fund for Creative Industries
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impressionada com o debate entre a educação de arquitetos holandeses e espa-
nhóis. Tornou-se para nós bastante claro que existe uma grande necessidade 
de mudança na Holanda. 

Na Holanda, existe toda uma nova geração de arquitetos para quem a 
realidade em que vivemos agora é a única que conhecem e reconhecem: têm 
de enfrentar o desemprego, o facto dos clientes já não serem os mesmos que 
costumavam ser no passado e ainda contar com um insuficiente conhecimento 
e apoio das gerações mais velhas. Eles tem de lutar vigorosamente neste novo 
contexto severo pela criação do seu próprio emprego, pelo encontro de novos 
nichos de mercado, assuntos esses para os quais aos arquitetos devem ser 
sensibilizados nas escolas. 

 Acha que esta necessidade de mudança é, na generalidade, aceite nas 
escolas e instituições?

Penso que sim. Na Holanda, as escolas sabem que precisam de transfor-
mar e adaptar os seus métodos de ensino de forma a que os seus estudantes 
possam responder a esta realidade severa quando deixam a escola pois a 
realidade mudou rapidamente. 

Existem muitas escolas que estão a promover discussões acerca desta 
nova realidade e estão a estimular e a aliciar os seus alunos a novos modos 
de trabalhar, onde a arquitetura não é mais desenhar um edifício como um 
objeto mas torna-se em algo mais relacionado com a interligação entre as 
diferentes disciplinas e no envolvimento e participação dos cidadãos. 

Pode não haver uma resposta clara em torno disto, mas a mudança está 
a acontecer.

JANNY RODERMOND
A estória em que jovens arquitetos eram calorosamente convidados a entrar 

no mercado de trabalho e em que o governo local era um bom cliente acabou. 
Temos de aprender a lidar com uma realidade diferente, lutar por encontrá-la 
nas ruas da cidade, nas praças, na vida quotidiana das famílias, no turismo, na 
emigração, nos edifícios desabitados e perguntar porque existem muito mais 
sem-abrigo agora do que antigamente… Qual é o papel do arquiteto perante esta 
realidade? Temos de pensar sobre isso. 

present there and wasvery impressed by the debate between the current 
education of Dutcharchitects and the education of Spanish architects. It 
became to us very clear that we are in need for some kind of change in 
the Netherlands. In the Netherlands there’s a whole new generation of 
architects for whom the reality we live today is the only context they’ve 
experienced: they must face up to unemployment, to the fact that clients 
are not the same as they used to be and yet count with insufficient know-
ledge and support from older generations. They have to strive in a new 
harsh context, create their own jobs,find new niches, which is something 
they should get prepared in schools.

Do you think that the need for change is generally accepted by schools 
and institutions?

Yes, I think so. I think that schools in the Netherlands know they need 
to transform and adapt their way of teaching in a way that students can 
respond to a harsh reality when they come out of school because that 
reality has rapidly changed. There are some schools that are having 
discussions about this new reality and trying to stimulate students into 
new ways of working where architecture is not so much about designing 
the building as an object and becomes more about interconnecting diffe-
rent disciplines and about engaging citizens. There might be no clear 
answer on this yet, but the change is underway.

JANNY RODERMOND
The story where young architects were warmly invited into the market and 

the local government was a good client has ended. We have to learn to cope 
with a different reality, struggle to make sense of it searching in the streets of 
the city, squares, the ordinary life of households, tourism, immigration, empty 
buildings, and questioning why are there much more homeless people than 
before? What’s going on? What’s then the role of an architect? We have to 
think about that.
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Perspective plan: level +43.2 mtAxonometric drawing of the project site: ‘Parco di villa Borghese’, Rome

Throughout modern history, the ima-
ge that Rome has offered visitors has 
been underpinned by the power that re-
sides in the city. 

One of the aspects that encapsulates 
the main stages of Rome’s urban devel-
opment is the progressive derealization 
of the city’s physical space, thus reduc-
ing and converting material reality into 
visual spectacle. 

This process has led to the trans-
formation of central Rome into a spa-
tial construct in the service of repre-
sentation. 

To the blind, there is always an inter-
mediate phase between the confronta-
tion with physical reality and the forma-
tion of an idea of the surroundings, in 
which the function of the eye is assumed 
by additional intellectual effort. 

Lacking the sense of vision as a spon-
taneous interpretation of space, a blind 
person is constantly forced to codify the 
external into verbal and numerical sys-
tems in order to delineate the character-
istics of the surroundings. 

Similarly, there is a moment of blind-
ness at the origin of architectural rep-
resentation, a suspension of sight that 
enables the conception of space.

 Just before a line is traced, the 
draughtsman is blind to the visible.

Recording and Projecting Architecture
A library for the Blind in the city of Rome

Filippo Maria Doria I Winner Archiprix Netherlands and Archiprix International

Technical University of Delft

Supervisors: Henriette Bier, Pierre Jennen, Oscar Rommens, Marc Schoonderbeek
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Perspective plan: level +43.2 mt View from the ground floor

Axonometric projection lectern. Blind people read while lying on a Chaise-longue

Axonometric section of the library
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XAVIER MONTEYS
Após ter estado no júri do prémio Archiprix Portugal e tendo sido júri desta 

edição inaugural do Archiprix Espanha, torna-se muito interessante constatar 
as diferenças entre os projetos apresentados nas duas edições uma vez que o 
Prémio Archiprix é uma mostra da sensibilidade de cada país.

No caso de Espanha o prémio Archiprix revela-se uma boa forma de 
mostrar diversos modos de ensinar e quais os interesses daqueles que se 
tornam arquitetos. Tornam-se claras as sensibiliadades e preocupações de 
cada escola e os interesses comuns entre elas como por exemplo nos temas 
recorrentes da questão de como reusar, reinterpretar, refazer ou reparar algo 
que já existe. Outras escolas fazem uma aposta na criação de raíz. Observo 
também nesta edição alguns projetos que têm um interesse muito particular 
pois evidenciam as possibilidades de trabalho a que o arquiteto espanhol 
poderá aceder nos próximos anos. Este género de projetos fazem uma reflexão 
sobre a maneira como o ofício é exercido atualmente e especulam sobre 
formas diferentes de abordar a profissão, incorporando áreas diferentes e 
imprimindo uma sensibilidade muito especial, com doses de realismo verda-
deiramente interessantes. 

Existe também um outro conjunto de trabalhos a que poderíamos qualificar 
de “ficção”, no melhor dos sentidos. Há outros que, por seu lado, apostaram 
num registo “documental”, chamando a si factos já existentes, reunido-os sob 
um novo discurso e mostrando assim que os arquitetos são capazes de criar 
e pensar sobre realidades muito díspares. Muitos projetos que concorreram à 
presente edição do Arciprix Espanha são, por assim dizer, “verdadeiramente 
bonitos”, pois são projetos que qualquer professor numa faculdade de arquite-
tura gostaria de ter.

Entrevistas Archiprix Espanha
Interviews Archiprix Spain
Xavier Monteys, Júri Archiprix Espanha, Professor Catedrático, Arquiteto, Colunista do El País  Archiprix Spain’s Jury, Full Professor, Architect, Columnist for El País

Elisa Valero, Júri Archiprix Espanha, Arquiteta e Professora Catedrática  Archiprix Spain’s Jury, Architect, Full Professor

Carlos Pena Ponte, Director do Archiprix Espanha, Arquiteto  Archiprix Spain’s Director, Architect

XAVIER MONTEYS
After being in the jury for Archiprix Portugal award and a member 

of the jury for the first edition of Archiprix Spain, it becomes quite 
interesting to realize the differences between the projects presented 
in the two editions as the Archiprix award is a show of each country’s 
sensitivity.

In the Spanish case, the Archiprix award has proven to be a good 
way of showing different ways of teaching and the interests of those 
who become architects. Each school’s sensitivities and concerns and 
the common interests between them become clear, as in the example of 
the recurring subjects based on the challenge of how to reuse, rein-
terpret, remake, or repair what already exists. Other schools invest 
on starting from scratch. In this edition I also see some particularly 
interesting projects as they show the work prospects a Spanish archi-
tect might have access to in the next years. Projects of this kind reflect 
on the current way of practicing the craft and speculate on different 
ways of approaching the profession, incorporating different areas and 
imprinting a very special sensitivity, with truly remarkable amounts 
of realism. Some other projects might be labeled “fiction”, in the best 
of ways. There are others that, by opposition, have chosen a “docu-
mental” approach, incorporating preexisting facts and gathering them 
under a new speech, showing that architects are capable of creating 
and thinking on truly differing realities. Many of the projects presented 
before the current edition of Archiprix Spain are, so to speak, “truly 
beautiful”, as they are projects any teacher at a school of architecture 
would like to have.
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ELISA VALERO
O prémio Archiprix Espanha reflete as diferentes formas de diálogo que a 

arquitetura estabelece com o mundo, originária em distintas escolas. O prémio 
reflete esses universos intelectuais, essas preocupações tão variadas que vão 
desde uma prática arquitectónica vinculada a temas da representação até aos 
vínculos mais fortes com o lugar e a paisagem. Na realidade, o Archiprix Espa-
nha é uma amostra muito significativa da situação que Espanha está a atravessar 
atualmente, nomeadamentena sua relação com o estrangeiro e com o futuro dos 
jovens arquitetos que em grande número vão emigrar. Esta é uma preocupação 
que se sente na mostra de trabalhos do Archiprix Espanha. Sente-se também 
que os desafios deste século são muito diferentes dos desafios do século passado, 
prendendo-se muito mais com o energético, com as tecnologias de comunica-
ção e com a obsolescência. Estas questões recém chegadas à arquitetura fazem 
com que ela ganhe um maior grau de complexidade e se veja forçada a procurar 
outras abordagens, outras pessoas e outros agentes para continuar a apresentar 
respostas às necessidades deste novo século.

CARLOS PENA PONTE
A intenção dos prémios Archiprix Espanha não é de ser um evento pontual 

mas sim uma plataforma de partilha ao longo do ano, entre estudantes recém-
licenciados e as suas escolas, onde todos possam colaborar e dialogar.

ELISA VALERO
The Archiprix show reflects the different kinds of dialogue between 

architecture and the world, originating in distinct schools. The award 
reflects those intellectual universes, those so varied concerns, ranging 
from architectural practice constrained by representation subjects to 
stronger bonds to places and landscape.In reality, Archiprix Spain is a 
truly representative sample of the situation Spain is presently expe-
riencing, namely in its relationship to foreign countries and the future 
of young architects, who’ll emigrate in huge numbers. This concern is 
also felt in the exhibition of Archiprix Spain’s works. There is also a 
notion that the present century’s challenges are very different form the 
last one’s, much more focusedon energy, communication technologies, 
and obsolescence. These issues, only recently faced by architecture, 
increase its complexity and force it to find other approaches, other 
people, and other agents in order to keep providing answers to this 
century’s demands.

CARLOS PENA PONTE
The intention of Archiprix Spain’s awards is not to be an isolated event in the 

course of the year but to become a sharing platform throughout the year, between-
recent graduates and their schools,in which all may cooperate and dialogue.
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Geographical Representation of the Atlas of Metropolitan Islands for Madrid

Lab_1: Altermodern Event [Gran Vía Street as a Building] – a plan

The Archipelago offers a draft 
project, an action plan, for the Euro-
pean metropolis.

Due to the differentiation of frag-
ments of intensity, located islands, 
usually conceived as cohesion amid 
public sphere and the surrounding 
metropolitan mass. The archipelago 
triumphs because it addresses the 
potential of architecture to create 
urban pockets of meaning and sig-
nificance. The islands are prototypes 
of the city within the city.

May architecture then become the 
city, while the city becomes a highly 

Archipelago Lab: an Atlas of metropolitan Islands for Madrid

Pedro Pitarch Alonso I Winner Archiprix Spain and Archiprix International

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Universidad Politécnica de Madrid (ETSAM, UPM)

Supervisor: Federico Soriano Peláez

congested vacuum?
Scenes are identified. Spheres 

that behave as a relational frame-
work for every metropolitan agent. 
Each piece, each scene, each 
island, behaves as a laboratory. A 
“laboratorization” of the city as an 
archipelago is established.

Instead of analyzing the post-
post condition of the contemporary 
city as a state of crisis, under the 
necessity of correction, we ought to 
treat radically immanent conditions 
of the city as a projective model for 
the metropolis itself.
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Lab_2: Manhattanismo Castizo [the culture of imported congestion] – a section

Side image: Lab_3: Re-Learning for Eurovegas [gentrification + bomb programme] –an elevation Above: Lab_4: Augmented Domesticity [relational laboratory] – an image
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O ensino da arquitetura em Itália tem uma longa tradição.
Ao organizar o prémio Archiprix em Itália descobri que não apenas 

as mais ilustres escolas de arquitetura, como Veneza ou Milão, tinham 
uma produção de projetos de qualidade como também muitas das escolas 
chamados “menores”, no sul da Itália, tinham muitos projetos interessan-
tes. Tanto assim é, que muitos dos projetos vencedores e distinguidos na 
última edição do prémio vinham de escolas mais a sul do que das escolas 
tradicionais. Portanto academicamente parece existir alguma uniformi-
dade qualitativa entre o norte e o sul de Itália.

Temos um enorme potencial nas escolas e temos muitas escolas de arqui-
tetura - talvez demasiadas em comparação com outros países! Repare-se 
que um terço dos arquitetos europeus são italianos. Isto é um facto até 
bastante alarmante dado o período de crise que estamos a atravessar e 
considerando que o arquiteto italiano naturalmente tende a mudar para o 
estrangeiro se tiver oportunidade. O que as escolas de arquitetura deve-
riam apostar era em ensinar que existe um espaço para os arquitetos além 
das fronteiras nacionais. Projetos como Erasmus ajudam muito os jovens a 
entrar em contato com outras realidades, tanto nas escolas de arquitetura 
como no mercado de trabalho. Vejo que o futuro da arquitetura passa pela 
eliminação destas fronteiras que tivemos até agora. Há muito a aprender 
sobre essas novas fronteiras.

A única crítica que faço ao ensino da arquitetura tal como está pensada 
hoje é o facto de ser um ensino que promove uma arquitetura de aparên-
cias, demasiadamente cénica e já não entendida como um tempo, como 
algo que devesse ser uma obra e logo um edifício. Um reflexo disso é o que 
hoje vemos na maioria das revistas italianas mais prestigiadas tal como a 
Domus ou Casabella, apresentando projetos muito cénicos, seja feitos por 
archistars seja por arquitetos menos famosos. Porque graças ao computa-
dor hoje trabalha-se muito nesta realidade virtual e menos na arquitetura. 

In Italy Architecture has a long teaching tradition.
As we organize the Archiprix Award in Italy, we are happy to realise that the 

most distinguished Architecture Schools, like Venice or Milan, are not the only 
ones producing quality projects. Many interesting projects also come from 
the so-called “minor” schools in the south of Italy. Such is it that many of the 
winning or distinguished prizes of the award’s last edition came from Schools 
further south from the traditional schools. Academically, there seems to be 
some consistency between the north and south of Italy.

We have a huge potential in our schools; we have many schools of Architec-
ture, perhaps too many, comparing to other countries; notice that a third of 
European architects is Italian and that is a quite alarming fact given the crisis 
we are currently going through. Such is this problem that the Italian architect 
now tends to move abroad when he manages to. What the schools of Archi-
tecture should do is to teach that there is a space for architects, even beyond 
national borders. I must say that initiatives such as the Erasmus programme 
are very helpful to get young people in contact with other realities, both in 
Architecture schools and regarding the development of a professional career.

I see that the future of architectural practice also requires the elimination of 
these boarders we’ve had so far.

There is much to learn about new boarders. The last criticism I make to Architec-
ture as it is nowadays thought is that it seems to be a very apparent Architecture, too 
scenic and no longer understood as a time, as something that should be turned into 
construction work and, therefore, into a building. Today, we see the highest rated 
Italian magazines, such as Domus or Casabella, presenting very scenic projects, 
whether by Archistars or by less famous architects. Because it is thanks to computers 
- for which we nowadays work more in that virtual reality than in Architecture - that, 
on one hand, new frontiers are opened and, on the other, maybe the architect is less 
architect and more of a computer technician, in some aspects. In order to represent 
some types of architecture, we need to dominate software and the new techniques of 

Entrevista Archiprix Itália
Interview Archiprix Italy
Giovanni Bertolotto, Diretor do Archiprix Itália  Director of Italy Archiprix
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Se por um lado isso abre novas fronteiras, por outro retira ao arquiteto as 
suas bases. Para estar capaz de representar determinados tipos de arquite-
tura é preciso dominar os software e as novas técnicas de representação. 
Isso retira um pouco as bases ao arquiteto.

No caso do ensino do urbanismo, este ainda não está muito estudado ou 
aprofundado. Ainda há muito para trabalhar nas escolas italianas sobre 
este aspecto. As cidades cresceram de uma forma um pouco aleatória. 
Especialmente nos anos ‘60 e ‘70 com o desenvolvimento industrial algu-
mas cidades como Milão, Génova ou Turim, cresceram sem um desenho 
planificador da cidade. Hoje o urbanismo deve tentar corrigir essas situa-
ções e transformar o território em algo não concebido por episódios, não 
necessariamente ordenado mas sim projetado. Porque ainda hoje os planos 
urbanísticos elaborados nas grandes cidades muitas vezes acontecem por 
episódios, sem uma visão geral. Percebo que isto é difícil de conceber mas 
é necessário exercitar, desde a universidade, a visão global sobre o desen-
volvimento e a transformação da cidade 

Em relação à arquitetura paisagista há boas escolas. Em Itália o papel 
do arquiteto paisagista é ainda subvalorizado em comparação com a 
França, por exemplo. É verdade que em alguns concursos se começa a 
ter um papel claramente definido para o paisagista mas muitas vezes é o 
arquiteto que substitui o paisagista. Em Itália o arquiteto faz um pouco 
de tudo e esta tendência leva a não atingir os níveis que o projetos pode-
riam realmente conseguir.

Para o futuro do ensino em Itália espero que haja cada vez menos 
professores a tempo integral e mais professores que consigam levar 
paralelamente a profissão e a docência porque o excesso de docência a 
tempo integral fez com que as escolas perdessem o sentido de realidade 
da profissão. Neste momento é fundamental que o ensino esteja imbuído 
duma realidade profissional informada.

representation. That also withdraws some of the basis of the architect.
Urbanism is still understudied and superficially addressed. There is still much to 

do in Italian schools regarding this matter. Cities have grown in a bit of a random 
fashion, especially in the 60s and 70s, with the industrial growth. Some cities like 
Milan, Genoa or Turin have been growing without city planning. Nowadays, Urba-
nism should try to recover these situations and transform territory into something, I 
wouldn’t say orderly, but designed, instead of being conceived by episodes. Because, 
even today, the urban plans elaborated by big cities are many times operating by 
episodes, without a general plan. I realise that it is hard to conceive, but it is neces-
sary to have a global vision over the city’s development and transformation. I would 
say that in Italy, comparing to the rest of Europe, there are still many shortcomings 
from this point of view. Theoretically, there are several levels of urban planning of 
national or regional scope but, in practice, each city or village is more focused on 
things they’re interested in particular, missing the global vision.

I’m aware that we have good Landscape Architecture schools but maybe in 
Italy the landscape architect’s role is still undervalued comparing to France, 
for example. It is true that the contests are beginning to offer a role clearly 
focused on landscape professionals but, many times, the architect is the one 
that improvises as if he was a landscape architect. In Italy, architects play a 
bit of every role and this tendency results in the fact that the projects do not 
reach the levels they could really achieve.

Regarding the future of education, I hope there are less full-time teachers 
and increasingly more teachers that practice both the profession and teaching. 
Because, many times, the teachers that are only dedicated to teaching loose 
track of the project’s reality: they are very good in theory but, in practice, they 
have difficulty in expressing their full potential to the students.

As they should constantly try to get back in the game, teachers should 
promote themselves and keep updated, with their feet on the field, allowing for 
academic excellence to be spread over the students’ works.



138    ArchiNews 04 | Edição Especial  Special Edition 

RETRATO DO ENSINO EM PORTUGAL  PORTRAIT OF EDUCATION IN PORTUGAL ARQUITETURA, URBANISMO E ARQUITETURA PAISAGISTA EM 2015  ARCHITECTURE, URBANISM AND LANDSCAPE ARCHITECTURE IN 2015  

The theme of the thesis is a Center 
of Underwater Archaeology in Baia 
(Naples, Italy), in the area of the 
Phlegraean Fields, an amazing ter-
ritory with geological, cultural and 
archaeological resources. 

A leading center for studies and 
teach on the underwater archaeol-
ogy, a spaces dedicated to statues and 
virtual installations that extend the 
Museum of Phlegraean Fields. 

The choice of this function derives 
from the desire of people to rebuild the 
ancient bond with the sea destroyed by 
neglect and constructions in breach of 
planning control. 

An “Architectural Shell” with some 
spaces opened on the landscape and 
other underwater spaces where the 
inside pressure is constant. 

The project is based on a modular 
structure, the scheme chosen is not 
anonymous but is in relation with the 
roman fishpond. 

A structure fused with the landscape 
in order to give new life to this great 
and abandoned underwater heritage.

Centro di Archeologia Subacquea / Baia

Marco Russo I Winner Archiprix Italia

Seconda Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli”

Tutors: Efisio Pitzalis (Relatore); Jacques Rougerie (Referee)

Up Section A: Didactic areas 
Below Section B: Fishpond room
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Up Section A: Didactic areas 
Below Section B: Fishpond room

Statues gallerySite plan

View from the sea
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There are 44 Schools of Architecture in Chile. What, in your 
opinion, is this number’s impact on teaching? 

It must be said that Chile, with its geography, is a country with many 
different regions and the large number of schools reflects that geogra-
phy. This geographic diversity has led to very advantageous teaching 
diversity but always caused the sharing of resources and knowledge 
between regions to be more difficult. Teaching conformed with this 
reality until, with Archiprix Chile, we became able to see the region 
each submitted project belonged to, beginning to see local problems and 
solutions as a whole and, above all, realizing the differences between 
projects from the north and projects from the south of Chile. This is 
a new and quite positive situation. Through this award we were able 
to gain a general view of how architecture is taught in the country’s 
different regions and that naturally creates a platform for debate and 
dialogue between institutions.

 
Is there any inter-institutional debate and dialogue platform or does 

it happen naturally? 
There isn’t an official platform for that dialogue. Archiprix Chile has 

only existed for about four years and some logistical issues are still 
unsolved, as the distance between schools makes formalizing a coordi-
nation platform too expensive. That would be the ideal setting, but the 
great number of schools and the lack of resources ironically restrict 
what could precisely be a way of saving resources and benefiting from 
the great variety of schools we have. However, Archiprix Chile is 
naturally a space where schools and students can meet and share ideas 
about the profession.

No Chile, existem quarenta e quatro escolas de arquitetura. Que 
impacto tem este número sobre o ensino? 

É necessário dizer que o Chile, pela sua geografia, é um país com 
muitas regiões distintas onde a grande quantidade de escolas de arquite-
tura reflete essa mesma geografia. Esta riqueza geográfica originou uma 
diversidade de ensino muito positiva mas sempre dificultou a partilha 
de recursos e conhecimentos entre as instituições. O ensino estava 
conformado com esta realidade até que com o prémio Archiprix Chile 
passámos a poder observar a que região pertencia cada um dos projetos 
submetidos, passámos a ter uma noção do conjunto das problemáticas e 
soluções locais e sobretudo das diferenças entre os projetos do norte e os 
projetos do sul do Chile. Esta é uma situação nova e bastante positiva. 
Através deste prémio conseguimos ter uma visão geral de como a arqui-
tetura é ensinada nas distintas regiões do país e isso cria naturalmente 
uma base para debate e diálogo entre as instituições.

Existe alguma plataforma para o debate e diálogo interinstitucional 
ou isso acontece naturalmente? 

Não existe uma plataforma oficial para esse diálogo. O Archiprix Chile 
existe há apenas quatro anos e a questão logística continua por resolver, 
pois o distanciamento entre as escolas faz com que a formalização duma 
plataforma de coordenação seja muito dispendiosa. Esse cenário seria o 
ideal mas o grande número de escolas e a falta de recursos ironicamente 
retrai aquilo que seria justamente uma forma de poupar recursos e benefi-
ciar da grande diversidade de escolas que temos. No entanto, o Archiprix 
Chile é naturalmente um espaço onde as várias escolas e os alunos se 
encontram e partilham ideias sobre a profissão.

Entrevista Archiprix Chile
Interview Archiprix Chile
Carlos Castillo, Diretor do Archiprix Chile, Professor na Universidade Católica do Chile  Director of Chile Archiprix, Professor at Catholyc University of Chile
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What’s the history of these three years of Archiprix Chile and what 
are the prospects for the future?

In the beginning only ten Chilean projects arrived at Archiprix 
International. Now, twenty do, corresponding to the number of facul-
ties taking part in Archiprix Chile. We want to reach thirty in the next 
edition. In a close future we hope universities will feel more responsibi-
lity and commitment in the training of their students. We expect them to 
learn to regard Archiprix Chile as something far beyond an academic 
award. It is very interesting for us on the other side of South America to 
be able to expand our horizons and see the subjects, approaches, and 
required level proposed by other countries. The schools and students 
must realize the benefits of this information. To that end we’re preparing 
the annual Archiprix Chile publication and we want to publish a journal 
including Archiprix International, Archiprix Portugal, Archiprix Italy 
and Archiprix Italy’s results. In my view, with these two publications we 
will reach our objective.

Will the teaching of architecture, urbanism, and landscape architec-
ture in Chile be able to inspire teaching in the rest of Latin America?

Yes, of course, particularly if there is an international Archiprix 
network to approach teaching institutions beyond borders. Archiprix 
International is very important in that way as it allows schools to join 
Archiprix even if there isn’t a national Archiprix platform. I have no 
doubt that education in Chile is moving in the right direction all over the 
country. We are aware that we’re providing a good example in several 
fields of education but, above all, we want to learn from other countries’ 
good examples, so we truly hope the inspiration will be mutual!

Qual a história destes três anos do Archiprix Chile e quais as pers-
pectivas futuras?

No início chegavam apenas dez projetos chilenos ao Archiprix Internacio-
nal. Neste momento, chegam vinte, número esse que corresponde ao número 
das faculdades que participam no Archiprix Chile. Na próxima edição quere-
mos chegar aos trinta! Num futuro próximo esperamos que as universidades 
sintam uma maior responsabilidade e maior empenho na formação dos seus 
alunos. Esperamos que aprendam a ver o Archiprix Chile como algo muito 
para além dum prémio académico. É muito interessante para nós que estamos 
do outro lado da América do Sul, podermos alargar os nossos horizontes 
e ver quais os temas, as abordagens e o nível de exigência propostos nos 
outros países. É preciso que as escolas e os alunos vejam os benefícios dessa 
informação. Para isso estamos a preparar a publicação anual do Archiprix 
Chile e queremos fazer uma publicação que inclui os resultados do Archiprix 
Internacional, Archiprix Portugal, Archiprix Itália e Archiprix Holanda. Para 
mim, com estas duas publicações vamos alcançar o nosso objetivo.

Será que o ensino da arquitetura, urbanismo e arquitetura paisagista 
no Chile poderá vir a inspirar o ensino no resto da América Latina?

Claro que sim, sobretudo existindo uma rede internacional Archiprix para 
aproximar as instituições de ensino para além fronteiras. O Archiprix Inter-
nacional é muito importante nesse sentido porque permite que as escolas se 
juntem à rede Archiprix mesmo não existindo uma plataforma Archiprix ao 
nível nacional. Não tenho dúvidas que no Chile a educação para o território 
está no bom caminho. Sabemos que damos um bom exemplo em várias áreas 
da educação mas acima de tudo queremos aprender com os bons exemplos dos 
outros países, por isso desejamos acima de tudo que a inspiração seja mútua!
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Transversal section

In May 2007, after years of conflict between the Atacama people, the state and 
the Museum of San Pedro de Atacama, the mummies exhibited in the museum 
are removed, with a ceremony officiated by local communities directed to their 
ancestors. Until today, the bodies are in a temporary warehouse and follow the 
demand of the village to give a sacred rest to his ancestors, the “gentiles”. The 
“Route of the Gentiles” is a project of archaeological and social nature where 
the variables of conservation, maintenance and classification of thousands of hu-
man excavated remains are taken together with their graves and funeral outfits, 
and intends to be an act of social repair in the memory of a village´s belief. The 
project consists of a ceremonial route, where commemorate the life and death 
of the Gentiles, able to deliver the sacred space that demand the village to their 
ancestors, and to give them the eternal rest that they deserve. The experiential 
project phases are obtained from astronomical references, local Cosmo vision 

The Route of the Gentiles - Memorial Sepulcher 

Maria Javiera Uriarte Tirado I Winner Archiprix Chile

Universidad Finis terrae

Tutor: Ignacio Volante; Victor Villalobos 

and of the representation of the Cross of the “chakana”. 
These are explained below:
1- Recognize: the first stage of the project is related to recognize the territory, 

the landscape elements and benchmarks. 
2-Emotional Transfer (Tunnel): The second stage of the project keeps rela-

tion with the immersing inside the earth and get detached of the environment, 
producing an emotional change in the visitor, in order to prepare the arrival of 
the sacred space.

3. Sacred Space (Sepulcher): is the culminating point where the visitor is confronted 
with death, the mummies, the union of the people and the universality of ethnicity. 

5-Reborn: this last stage is emerging into a new life by recognizing and 
knowing a past
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Lengthwise section 

Roof plan Image from the center of the sepulcher

Image from the lateral ramp of the sepulcherFloor plan

Image from the tunnel and its side light
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Esta edição especial é uma iniciativa anual da Fundação Serra Henriques com a colaboração da 
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de Lisboa, por ocasião da cerimónia de entrega de prémios Archiprix Portugal 2015.

Esta edição não seria possível sem a dedicação dos jovens arquitetos Raquel Rodrigo 
e Giacomo Gallo.

This special edition is an annual initiative of Serra Henriques Foundation with the collaboration of the Net-
work for Architectural Cooperation - Archiprix Portugal, Archiprix Network, Casa da Arquitectura, Docomomo 
International, Serra Henriques Foundation, Portuguese Architectural Order, Lisbon Architecture Triennale, Por-
tuguese Universities and Higher Schools of Architecture. The public presentation of this edition took place in 
Sinel Cordes palace, headquarters of the Lisbon Architecture Triennale, during the Archiprix Portugal 2015 
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This edition wouldn’t have been possible without the dedication of the young architects 
Raquel Rodrigo and Giacomo Gallo.
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