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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 maquete 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 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 multi-disciplinar e pela forma como 
veicula uma síntese harmoniosa das várias disciplinas para o território - Arquitetura, Urbanismo e 
Arquitetura Paisagista - num projeto transversalemente 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 excepcional 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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