
————————
ARCHIPRIX 
————————
PO®TUGAL
————————

2015
————————





Projetos 
candidatos

Primeira
seriação do Juri 



O aspeto sólido da cidade do Porto é reforçado nesta centralidade, o quarteirão da 
Pedreira assume uma configuração distinta dos envolventes pela sua volumetria, 
apresentando-se com duas frentes edificadas e uma ”natural”, fazendo aqui 
coexistir duas realidades pouco comuns em ambiente urbano. 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 centralidades ou 
cidades já não têm, a magia do tempo. A primeira fase de intervenção no quarteirão 
da Pedreira pretende resolver os problemas de enquadramento urbanístico, 
introduzindo uma maior permeabilidade a este corpo. Os barracões e logradouros 

RecupeRação do patRimónio no 
poRto
Reabilitação do QuaRteiRão da PedReiRa

abandonados, serão intervencionados para que este núcleo esquecido dê lugar 
a zonas de lazer, uma praça multiusos e um miradouro sobre a cidade. Os 
acessos previstos a esta cota mais alta serão adaptados às necessidades dos 
moradores e desenhados para incentivar a prática de atividades de lazer com o 
objetivo de recuperar as tradições bem como a criação de zonas que permitam 
a transversalidade de culturas. No que respeita à segunda fase de intervenção, 
pretende-se estabelecer a ligação desta célula ao seu tecido através das 
soluções formais para o remate deste quarteirão a Noroeste e a Sul. A unidade 
estilística dos três primeiros edifícios da Rua do Loureiro impulsionaram a sua 
reabilitação para o uso de hospedagem. Esta intervenção de consolidação e 
recuperação tem como objetivo incorporar a ruína existente que funcionará 

como uma rótula, articulando a cota baixa (ponto de convergência), com a alta 
(praça multiusos e miradouro). Este ponto nuclear da cidade do Porto apresenta 
um grande fluxo de pessoas, o que motivou a recuperação destes edifícios com 
um programa estruturado para diferentes alternativas de alojamento.
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Os sistemas vivos na arquitectura e no urbanismo é um tema que surge associado 
a espaços que estão em constante mutação. As unidades da cidade não devem 
ser pensadas como organismos isolados, devendo-se conectar ao resto da cidade 
e vivendo de tudo o que a envolve e percorre. O projecto reflecte a intenção 
de produzir uma solução que responda a necessidades sociais e funcionais do 
lugar – Vale-Parque Todoroki, Tóquio – através da criação de um sistema vivo. O 
princípio de concepção desta rede de ligações em diferentes escalas é conectar 
o Vale internamente e exteriormente, permitindo assim assegurar o funcionamento 
em rede e ter maior eficiência. Foi adoptada uma metodologia com três sistemas 

VaLe-paRque todoRoki_centRo 
inteRpRetatiVo
sisteMas ViVos_sisteMas PadRoNizados oRieNtados À tRadição 
e iNoVação No JaPão padronizados diferentes, que se reconhecem, orientados à compatibilização 

da inovação com a tradição no Japão – sistema-lugar e dois sistemas 
arquitectónicos: o tradicional japonês (sistema base) e o animal-formigas, 
possibilitando assim o entendimento sobre duas arquitecturas, que embora sejam 
distintas podem estabelecer entre si interacções de simbiose e serem aplicadas 
em arquitectura. Optou-se por uma arquitectura subterrânea, integrada que se 
adapta ao meio físico, preservando as qualidades singulares do lugar, com uma 
Natureza também ela totalmente artificializada. Todavia, estabelece diferentes 
ligações com a superfície e com os sistemas analisados – ligações físicas e não-
físicas. Esta proposta conceptual traduz-se numa nova urbanidade que está 
não só contextualizada 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. O programa específico é o 
Centro de Interpretação do Vale. O programa proposto pretende acompanhar 
os utilizadores num processo de interpretação do ambiente – uma interpretação 
mais perceptual e fluida pelo Vale, a partir dos percursos e daquilo que se pode 
aceder a partir deles, conduzida pelas actividades formais e informais propostas 
– contemplação, meditação, degustação, educação e preservação.
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Este projecto desenvolveu-se com base numa abordagem projectual que procura 
convergir o usufruto da natureza, do património edificado e, principalmente, das 
emoções que as feéricas paisagens resultantes desta sublime relação [natureza/
edificado] podem proporcionar ao Homem, pretendendo dar resposta e validar 
aquilo a que se propunha: conceber um sistema específico de construção, 
recorrendo à pré-fabricação, desenvolvido 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 

cinque teRRe . cinque aLLoggi

iNteRação eNtRe ideNtidades locais coM sisteMas coNstRuti-
Vos de base PRé-fabRicada preterir a singularidade de cada projecto. 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 quase totalmente dominada pelas rochas, surgem, 
nos pontos onde de forma intrínseca o mar penetra serpenteantemente a terra 
criando pequenas baías, as cinco terras, construidas de modo a acompanhar 
a forma natural das colinas. Estas localidades [Monterosso al Mare, Vernazza, 
Corniglia, Manarola e Riomaggiore] estão ligadas por uma velha trilha que só 
pode ser percorrida a pé, conhecida como Sentiero Azurro, que segue pela 
costa ligando as povoações e oferecendo magníficas vistas dos vinhedos 
e vilarejos, cenários dignos de romance. Pretende-se valorizar o percurso e 
as localidades, proporcionando a quem visita este pedaço de Costa Italiana, 

possuidora de uma singular alquimia de tradição, história e beleza, uma estadia 
que possibilite o usufruto da apaixonante cénica visão já referida através da 
criação de alojamentos disseminados pelas cinco terras, em localização 
escolhida estratégicamente de modo a que o utilizador possa usufruir das 
ímpares paisagens desta região não só aquando da realização do percuro mas, 
principalmente, durante a sua estadia.
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A proposta consiste num ensaio sobre a água e a sua presença na vida do homem 
em vários níveis - vital, social e lúdico. Desta forma propõe-se três diferentes 
programas, todos eles ligados à água e que articulados conseguem servir toda 
a população lisboeta: umas piscinas exteriores com balneários públicos (praia 
urbana), uns banhos e uma piscina móvel que flutuará em várias zonas de Lisboa. 
A escolha do local de intervenção - próximo ao rio - 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. O edifício dos banhos é 
desenhado através de cheios e vazios, de matéria e luz, incidindo sobre superfícies 

Água e LuZ - o imaginÁRio dos 
banHos
PRoJecto Nas caRReiRas da Rocha coNde d’ Óbidos

variadas onde a presença da água é determinante no desenho de espaços e dos 
seus vazios. A presente reflexão arquitectónica une as bases fundamentais de 
arquitectura com a ideia de algo valioso, como um tesouro enterrado. Constrói-
se um refúgio de uma forma muito evidente, através da escavação, alcançando 
percepções muito diferentes do edifício e dos diferentes espaços. A possibilidade 
e a complexidade de geometrias aqui aplicadas transformam o ambiente, em 
algo calmo e sereno ao mesmo tempo que complexo formalmente e com a 
constante presença da água. Em suma, constrói-se uma narrativa associada à 
água com três elementos, que apesar de fazerem sentido individualmente graças 
à história de Lisboa com a água, quando trabalhados em conjunto, tornam a 
memória em algo ainda mais concordante com o lugar, a sua história e o seu 

futuro. O projecto evidencia que o corpo se torne protagonista do espaço, dada 
a profundidade da arquitectura escavada - que suscita emoções estranhas ao 
homem - e a luz natural - que graças à dinâmica espacial do edifício transforma 
o vazio num espaço mais vivido.
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Enquanto projecto final de curso, este projecto pretende explorar algumas questões 
proeminentes da relação recíproca entre a cidade e sociedade contemporânea, 
partindo do problema central da mobilidade e, consequentemente, da transformação 
dos usos do solo e da condição e identidade do território. Pretende-se uma infra-
estrutura eficaz, que contribua para a conjuntura local e para a dinâmica da cidade. 
Perante os problemas e necessidades identificados do espaço urbano quanto 
à circulação e funcionamento dos transportes colectivos da cidade do Porto, 
propõe-se um equipamento que permite responder aos problemas do transporte 
rodoviário, inserindo-se estrategicamente na vizinhança da Estação de Campanhã, 

pRoposta de um teRminaL de 
autocaRRos

permitindo a optimização e a cooperação com o actual sistema de transportes 
e o acesso às principais vias de circulação. O projecto propõe um volume em 
“L”, cujo corpo maior assume o alinhamento das linhas férreas e, o corpo menor, 
flecte separando os dois espaços exteriores deste equipamento: o espaço de 
acesso ao terminal com área ajardinada e o espaço de chegadas e partidas 
de autocarros. Para o lado do acesso ao terminal, prolongando o corpo maior, 
surge uma cobertura que abriga o acesso pedonal à Estação de Campanhã e 
à rua. O equipamento assume-se como um pano de fundo da cidade, protege 
a envolvente e salvaguarda o visitante da logística própria deste tipo de infra-
estruturas, atenuando o impacto de um espaço tecnológico desta natureza. O 
volume tentar suavizar uma relação de escala com a estação e a zona menos 

densa a oeste de Campanhã. Dois pisos, e o estacionamento, integram o 
programa do terminal. No piso 0, os serviços de apoio ao transporte, espaços 
para passageiros e serviços e, no piso 1, a área de administração. O volume 
assume-se numa modulação reticulada por pilares que suportam a estrutura, 
libertando o espaço central interior e tornando o acesso aos autocarros mais 
eficaz.
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É elaborado um estudo sobre a ruas de São José e Portas de Santo Antão, outrora 
símbolos de vida e expansão da cidade a norte. Hoje, após anos de construção, 
apesar de manterem o seu traçado, sente-se a inexistência de continuidade marcada 
pela Avenida da Liberdade. A deslocação para os diferentes pontos das ruas é feita 
pelas vias adjacentes, tornando a rua de São José um lugar desprezado e obsoleto 
pelos habitantes da cidade, perdendo a sua identidade carregada de história. A 
proposta pretende potencializar a relação entre o edifício do Ateneu Comercial de 
Lisboa, as ruas e a cidade, estabelecendo uma nova interpretação do território. 
O projeto parte de dois pressupostos: O primeiro incide na reestruturação das 

ateneu da cidade

Re-estRutuRaNdo uMa aRtéRia Pública
acessibilidades. Restringisse 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 uma 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. O acesso pode 
ser feito pela rua principal, pela Calçada do Lavra e Travessa da Pena. O edifício 

é composto por três espaços públicos: na cota inferior, ao nível da rua, o corpo 
cultural (o palácio), a uma cota intermédia o corpo desportivo e o espaço verde 
na cota mais alta que permite uma ligação a uma cota superior da cidade, 
funcionando como miradouro. O programa articula-se de modo a satisfazer as 
necessidades específicas
de um equipamento social que sirva a cidade.



Archiprix Portugal 2015

Notas

10



A ilha é o lugar ideal, isolado e distante, que estimula a imaginação na leitura da 
paisagem. Os princípios identificados por Italo Calvino em “Seis propostas para o 
próximo Milénio”, atuam como instrumentos para desenvolver uma história. São 
exemplos notáveis de alternativas, onde a Fantasia pode repensar a realidade, 
descrita como um mundo leve e rápido, onde a visibilidade é dominante. As 
imagens multiplicam-se descontroladamente, porém a coerência é a possibilidade 
de relacionar-se com a natureza em quanto ser humano. As Berlengas são um 
arquipélago de rochas, localizado a 10 km de Peniche, marcadas por transformações 
geológicas que o mantêm vivo na forma de uma escultura, trabalhada pela força 

tHe WisH macHine

a MeMòRia da ilha coMo liceNça À faNtasia
das correntes, chegadas aqui, desde o Canhão de Nazaré. A possibilidade de 
pensar num abrigo para barcos e pescadores na Ilha Berlenga, representa o 
limite da sua viabilidade e, ao mesmo tempo, o pretexto para entrar no mundo 
da imaginação. História, cujos heróis do passado, permanecem gravados na 
rocha, como grutas, canhões o furados, para transformar, a ilha, aparentemente 
inóspita, em refúgio. Não há lugar mais apropriado do que uma baía natural, 
ainda que inacessível, para acompanhar esta história imaginada que dá ordem 
à paisagem. O Carreiro dos Cações, utilizado para guardar os barcos nos dias 
de maré cheia, incorpora 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. O perfil geométrico realça a topografia existente, definida 

pelo ciclo das correntes. O percurso, aproxima-se das paredes rochosas para 
facilitar a acessibilidade das grutas naturais, dissipando a energia do oceano 
com muros que atuam em profundidade. Assim como a nova infraestrutura 
alberga pescadores e barcos, o arsenal da Cruz Grande, no Chile, que serviu 
como armazém, representa uma geologia antropomórfica integrada na paisagem 
existente. Devemos fugir da ilha para poder finalmente vê-la e entende-la.
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O local de intervenção está situado entre a rua da manutenção e a avenida Infante 
D. Henrique. Apesar deste troço da cidade beneficiar de uma ótima exposição solar 
próxima do rio, sofre de uma envolvente problemática onde o envelhecimento e a 
degradação apropriaram-se desta antiga zona industrial. Propõe-se a implantação 
de um equipamento polidesportivo, fundamentado na contribuição para a melhoria 
de oferta ao nível das necessidades de prática desportiva dando resposta ao 
crescente mercado de procura nesta área, e revitalizar a área envolvente. 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 

compLeXo despoRtiVo de 
XabRegas

implantação de modo a rentabilizar o terreno e servindo de enquadramento para 
o recinto exterior destinado às práticas desportivas. Os dois volumes assumem 
funções diferentes, a norte, o corpo das piscinas, a sul, os ginásios. Embora 
autónomos, ambos comunicam através de uma galeria na qual se expõe troféus 
e eventos desportivos, e também de apoio à cafetaria. No exterior, de bancada 
sob o recinto de jogos. Procurou-se que a luz natural chegasse 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 complexo 
têm a função de resguardar os utentes da via rápida, delimitando áreas verdes, 

e procurando redesenhar a linha do horizonte do Rio Tejo comprometida pelo 
empilhamento de contentores no cais da marginal.
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O Mercado de Salceda de Caselas, localizado na Galiza, foi construído em finais 
da década de oitenta, encontrando-se, atualmente, num estado avançado de 
decadência e abandono. Este equipamento é um exemplo que representa muita da 
arquitetura que se construiu em finais do século passado, com grandes deficiências 
arquitetónicas e construtivas, que representa um legado recente a propósito do 
qual começa a evidenciar-se a necessidade de refletir sobre como intervir nele. Este 
mercado constitui o objeto de estudo deste projeto e o principal objetivo do mesmo 
foi a realização de uma intervenção nesse edifício. Para o conseguir foi necessário 
realizar uma investigação com objetivos muito concretos: determinar os parâmetros 

RenoVação do meRcado de 
saLceda de caseLas

espaciais dos mercados atuais e identificar distintos graus de intervenção nestes. 
As conclusões extraídas da análise dos parâmetros espaciais dos mercados 
atuais são, por um lado, a polivalência como consequência da transversalidade 
do seu programa e a importância do caráter aberto do mercado que fomente 
as leis de proximidade. Do estudo dos diferentes graus de intervenção nos 
mercados extrai-se a ideia de que o mercado materializa as condicionantes 
ambientais e urbanas; confirma-se a importância da implantação, conclusões 
que sustentam a defesa de uma proposta de renovação do Mercado de Salceda 
de Caselas, na que se propõe reforçar os vínculos com a envolvente urbana e 
abrir o mercado ao exterior, com a criação de diversos espaços de transição. 
O volume original recorda um “canastro”, construção tradicional galega para 

acomodar e preservar alimentos. O projeto pretende reinterpretar o conceito 
deste edificio. Mantém-se a estrutura original de betão armado e cria-se uma 
pele composta por ripas de madeira de pinho, que procura vincular o edifício 
com a envolvente natural e rural. Propõe-se, igualmente, um programa com 
propostas transversais à do mercado original e que teriam lugar em espaços 
polivalentes.
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A intervenção pretende criar um bairro sustentável, para tal, a proposta identifica 
três níveis de actuação: Ao nível da escala da cidade, pretende-se a criação de 
permeabilidades que retirem o bairro do isolamento com a envolvente. Ao nível da 
escala do bairro, a proposta é reorganizar os equipamentos oferecendo a cada 
célula uma função diferente, obrigando a uma relação de dependência entre as 
diversas células, criando assim uma rede de fluxos de movimento em todo o bairro. 
Ao nível da escala individual, pretende-se resolver o vazio de identidade espacial 
criando um percurso. Este percurso pretende recuperar os arquétipos tradicionais 
de rua, frentes de rua, praça, largo de forma a serem facilmente identificados pelos 

ReuRbaniZação dos modeLos de 
ocupação da cidade
o eco-baiRRo eM oliVais sul

habitantes, proporcionando a sua vivência e apropriação. Este percurso tem 
também como função a reorganização do espaço, articulando equipamentos, 
serviços e zonas de lazer. O modelo do trabalho é o percurso edificado, dando 
identidade aos espaços públicos, a este são agregadas as novas funções e 
criadas relações directas com as praças e verdes já existentes. Pretende-se 
construir diversas vivências, integrando um aumento de serviços e mistura de 
usos., incentivando a permanência da população e as relações sociais entre os 
habitantes, Este percurso tem como estratégia de composição os vários layers 
importantes para o planeamento como os espaços verdes, os equipamentos, 
as principais redes de transportes e as praças existentes. Dada a abordagem 
sustentável do projecto, é importante a criação de um percurso edificado de baixo 

impacto ambiental, para tal o percurso edificado possui diversas particularidades: 
Um carácter efémero, sendo possível adapta-lo às necessidades temporais; Na 
sua materialização são utilizadas tecnologias e conhecimentos que promovam 
a reutilização dos recursos naturais; Os materiais utilizados na sua construção 
são reutilizáveis, adaptáveis, possibilitando a desmontagem.
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O património edificado na época românica no vale do rio Minho foi o nosso ponto de 
partida para este trabalho de investigação. Tendo em conta as suas características 
e importância, optamos por fazer um inventário de todos os monumentos com o 
objectivo de percebermos qual o seu estado de conservação, inserção no local e as 
relações entre si. Entendemos ser oportuno o estudo das abordagens de intervenção 
num edifício românico, no sentido de o salvaguardar e conservar, concedendo-lhe 
uma nova função que, no nosso caso, passa pela criação de um centro interpretativo 
do românico do vale do rio Minho, dada a proliferação de edifícios desta época ao 
longo deste vale. A recuperação deste património pode complementar a oferta 

ReabiLitação do mosteiRo de 
sanFins
ceNtRo iNteRPRetatico do RoMâNico do Vale do Rio MiNho

turística existente e dinamizar o grande potencial paisagístico que nos é dado 
pela natureza. Embora a igreja tenha tido uma intervenção no século XX, o 
mosteiro adjacente está actualmente num avançado estado de degradação, 
mas tirando partido da sua localização, após uma intervenção de salvaguarda 
e valorização pretende assumir um papel determinante na dinamização da 
envolvente próxima com potencial turístico e cultural. Depois de estudadas várias 
possibilidades programáticas de intervenção - entre as quais a interpretação do 
património arquitectónico de origem românica - analisamos referências e cartas 
do património, a relação entre o existente e o novo e definimos a atitude a 
tomar na nossa proposta. No âmbito de uma intervenção num edifício de valor 
histórico e documental devemos assumir duas realidades distintas - o “novo” e 

o “velho” e assegurar um ponto de equilíbrio entre a continuidade e a ruptura da 
história do edifício. Com este trabalho conseguimos reunir o património românico 
do vale do rio Minho num centro interpretativo apresentando uma proposta 
para requalificação de um dos monumentos seguindo valores e princípios de 
intervenção no património.
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O exercicio proposto consiste em fazer uma ligação pedonal entre o centro histórico 
de Évora e o bairro da Malagueira desenhado pelo Arq. Siza Vieira, e desenvolver 
uma parte desse mesmo percurso com um programa de carácter cultural (biblioteca, 
espaço de exposições, escola de dança, auditórios) A ideia do projecto tem como 
base a interação entre o espaço rural e o espaço urbano, entendido como um todo, 
uma paisagem que tire partido da qualidade de ambas e do seu planeamento em 
conjunto. A criação de um Continuum Naturale e Continuum Culturale de Caldeira 
Cabral, que consiste em equilibrar estruturas ecológicas consistentes com a rede 
urbana de infraestruturas e com os espaços dedicados à agricultura transformados 

paisagem constRuída

PRoPosta de liGação PedoNal eNtRe o ceNtRo histÓRico de 
éVoRa e o baiRRo da MalaGueiRa 

num tema cultural. 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 actual. Este local entre muitos 
outros que abraçam a muralha, teria sido local de prática agrícola, onde ainda 
persistem alguns testemunhos dessa acção. O lugar com características rurais, 
são reutilizadas e restabelecem-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 equipamento cultural que conceptualmente 
respeita esse padrão. A estrutura hidráulica que compartimenta esse espaço 
é elevado transformando-se em paredes que albergam todo o programa e 
estruturam todo o conjunto. Estes muros com uma estrutura parcelar definem a 

funcionalidade dos diferentes espaços e criam diversos momentos no percurso. Todo 
o conjunto de espaços relativos ao programa exposto são desenhados mediante 
este padrão estipulado pelo próprio sitio. As coberturas surgem então como jardim 
de produção e de contemplação, apropriando-se de um novo solo. As linhas de 
rega transformadas em paredes, albergam as infraestruturas técnicas do interior do 
edifício e são coroadas por caleiras que distribuem e alimentam as hortas e cultivos 
na cobertura. Outros elementos vegetais fazem o acerto entre a paisagem rural e 
a paisagem urbana. As árvores de frutos, a sombra do espaço, a luz e os tanques 
de água são elementos que pontuam os espaços e possibilitam a continuidade 
do percurso, num platô de diferentes aromas e tonalidades na cobertura. O jardim 
agrícola altera-se conforme as mudanças sazonais e interage com a sua paisagem 
envolvente. Assume a sua presença artificial de carácter abstracto, que respeita 
os valores culturais primários da horticultura, integrando-a num tempo actual e 
contemporâneo tornando este lugar numa PAISAGEM CONSTRUÍDA.
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O presente projecto constitui o Projecto Final de Mestrado Integrado de Arquitectura, 
cuja temática consiste numa reflexão crítica sobre a Frente Ribeirinha compreendida 
entre a Estação de Santa Apolónia e a Rua Gualdim Pais. A possibilidade, lançada 
pela Câmara Municipal de Lisboa no âmbito deste exercício, de desactivação das 
infra-estruturas ferroviária e portuária constituiu um potencial de transformação 
de grande escala que, neste trabalho, se procurou desenvolver. Neste âmbito, a 
leitura dos processos de ocupação constitui o ponto central de investigação e de 
compreensão da identidade e imagem, outrora existente e hoje totalmente perdida. 
A compreensão dos diferentes limites deste território, sucessivamente manipulados 

FRente RibeiRinHa

eNtRe sta. aPolÓNia e xabReGas
pelo Homem através da construção de aterros, permitiu compreender a 
implantação dos inúmeros palácios, quintas senhoriais e conventos, bem como 
a relação directa que estes estabeleciam com o Rio Tejo e com as praias fluviais 
existentes antes do período industrial. A proposta de intervenção consiste na 
reinterpretação da antiga margem da cidade, hoje representada pelo muro 
de contenção da ferrovia, e na sua transformação num sistema totalmente 
permeável de muros, plataformas e elementos de transição de cota. Este 
sistema encontra-se intimamente relacionado com um novo parque urbano 
que pretende reconstituir o espaço de respiração outrora protagonizado pelo 
Tejo, devolvendo-o à cidade. O parque apresenta três momentos de excepção, 
correspondentes aos três vales interiores, em que o parque se une ao rio. A frente 

edificada é, por sua vez, um prolongamento daquilo que foi e é a frente ribeirinha 
de Lisboa, pontuada por edifícios singulares e por estruturas portuárias, hoje 
reinterpretadas.
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A proposta foi elaborada com base no levantamento e análise dos elementos 
existentes e caraterização da envolvente do espaço, atendendo aos atuais e futuros 
requisitos da cidade de Södertälje na Suécia e propondo assim promover a qualidade 
cénica, funcional, sensorial e ecológica do lugar, otimizando o funcionamento 
sustentável dos sistemas vivos em relação aos utilizadores. 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 utilizador face às componentes atmosféricas (ventos, 
ruído, poluição, humidade relativa do ar e insolação excessiva), a moderação micro 

estudo pRéVio paRa a RequaLiFica-
ção da FRente de Água de maRen
södeRtälJe, suécia

climática e a promoção da permeabilidade dos solos na área a intervir. Desta 
forma, pretende-se promover a escala humana, dotando a cidade de diversas 
atividades para diferentes públicos e culturas, a unidade espacial e o contato dos 
utilizadores com os elementos naturais, maximizando a presença da vegetação 
na matriz urbana e aumentando a biodiversidade, fazendo cumprir a sua função 
ecológica. A intervenção incidiu principalmente na frente de água de Maren, 
na ilha de Slussholmen e no eixo entre a estação ferroviária e a Stortorget, 
abrangendo os espaços de estadia na proximidade: Stationsplan, Stadsparken, 
Saltsjötorget e Marenplan. Neste sentido, desenvolve-se uma composição 
espacial com elevada funcionalidade e versatilidade, de fácil instalação e 
manutenção que oferece uma vasta oportunidade de recreio ativo e passivo ao 

fazer uso da topografia. A sinuosidade dos caminhos pedonais em Slussholmen, 
complementada por uma estrutura arbórea sobre prados ou relvados permite 
uma transparência visual sob as copas das árvores com uma vista sobre Maren, 
permitindo também uma maior segurança do espaço público. A escadaria de 
Marenplan para além de vencer o desnível de cotas conecta a zona pedonal e 
comercial à frente de água e atua como um anfiteatro.
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O estudo sobre este conjunto urbano surgiu da necessidade de criar uma 
estratégia de reabilitação para o centro histórico de Coimbra, visando no caso 
deste projecto a Baixa Crúzia. Esta área sofre as consequências do grave 
problema da desocupação, agravado pela abertura do canal do metro. O seu 
edificado encontra-se num estado muito grave de degradação e a desertificação 
habitacional é evidente, especialmente durante o período nocturno, altura em que o 
comércio fecha, deixando a área totalmente sem vida e consequentemente pouco 
convidativa. Este projecto desenvolve-se em três partes complementares. Num 
primeiro momento desenvolveu-se um estudo da pré-existência a nível histórico 

baiXa cRúZia

Reabilitação de uMa áRea Na baixa de coiMbRa
e morfológico. Encontraram-se várias características predominantes, tendo 
sido possível definir 2 tipos de edifícios. A Baixa Crúzia mantém muitas das 
características medievais. A sua reabilitação terá de ser realizada sem que se 
percam as características originais do seu edificado porque é precisamente na 
repetição das suas qualidades tipológicas que estes edifícios possuem o seu 
valor patrimonial. Características comuns têm soluções semelhantes por isso 
também surgiu a necessidade de se definir alguns princípios projectuais que dão 
resposta aos problemas dos modelos tipológicos encontrados. Num segundo 
momento estudaram-se as relações urbanas desta área e percebeu-se que 
devido ao seu carácter organizacional em quarteirões alongados, a Baixa Crúzia 
apresenta problemas urbanos de inserção e abertura aos percursos pedonais 

da Baixinha. A resposta para este problema é a criação de uma pequena 
passagem pedonal, num percurso semelhante ao que em tempos era feito 
pela antiga Via Romana. Na abertura desta passagem são intervencionados 3 
edifícios que como consequência das alterações realizadas ao nível térreo sofrem 
necessariamente alterações nos pisos superiores. Dois deles pertencem aos 
Tipos definidos e são exemplo da adaptabilidade dos princípios de intervenção.
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Este trabalho parte da constatação da degradação da zona ribeirinha da Lisboa 
e do divórcio que desde há muito existe entre a cidade e o rio. Torna-se urgente 
devolver o rio à cidade e às suas gentes. Este trabalho propõe-se contribuir para 
o debate público em torno da necessidade da recuperação da zona ribeirinha 
lisboeta. Com o fim de recuperar o rio e as suas memórias, propusemo-nos intervir 
na Rocha Conde d’Óbidos: desenhando uma rede composta pelo Museu de Arte 
Antiga, o conjunto das Tercenas, a gare-marítima e o estaleiro naval. O cenário do 
Tejo que hoje se pode observar é bastante diferente daquele que outrora existiu: 
num passado não muito distante encontrava-se um Tejo repleto de varinos, fragatas 

memóRias de um outRo tejo

ReGeNeRação uRbaNa No sítio da Rocha coNde d’Óbidos
e catraios, com as suas velas enfunadas e proas coloridas. Procurando trazer 
de volta uma cultura que nos é familiar e distante ao mesmo tempo desenha-se 
como uma grande estrutura que funcione como um espaço que permita albergar, 
classificar e comunicar a informação para fazer perdurar a cultura do rio. A 
amarração ao sítio surge a partir da releitura contemporânea 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 estrutura visualmente 
mais leve e regrada que cobre todo o espaço do museu. O edifício-museu não 
é pois apenas uma nave majestosa e um espaço expositivo; tão-pouco apenas 
matéria maciça subtraída para originar espaço, ou a leve cobertura que o cobre; 

mas também o vazio no seu interior central de grandes dimensões verticais, 
que é o verdadeiro pódio das embarcações e o objecto do imaginário do actor 
convidado a visitar a História do Tejo e da cidade.
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O projecto “Celebrating the water in the city” constrói-se com base numa 
investigação que teve como objectivo 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 história desde a sua fundação à forma como determinou o seu crescimento 
urbano. O estudo separou-se em 4 capítulos teóricos (fundação, infra-estrutura, 
usos e percepção) que tinham como objectivo criar uma base de acção de projecto, 
uma resposta contemporânea a dois problemas identificados: a desertificação do 

ceLebRating tHe WateR in tHe 
city
estudaR a áGua Na cidade, deVolVeR a exPeRiêNcia de MeRGulho 
a lisboa centro histórico, fenómeno que responde ao crescimento radical de uma cidade 

hotel que torna impossível a vida de um cidadão comum, e o desaparecimento 
gradual da água nos espaços urbanos, quer pelo distanciamento que o rio 
Tejo foi ganhando à cidade quer pela seca que se experimenta na maioria dos 
elementos desenhados ao longo dos séculos que criavam um ritmo no quotidiano 
urbano. O programa base e o sítio de intervenção constituem uma resposta 
possível a este problema, propõe-se a construção de um edifício de banhos 
e piscinas públicas na zon! a de plataformas lúdicas existente nas traseiras 
do Palácio que acolhe o Ateneu comercial de Lisboa, um espaço de enorme 
potencial pela sua grande área e pela enorme possibilidade de vistas sobre a 
cidade. O projecto propõe a construção de um novo volume desenhado em 

duas plataformas (exterior e interior) que conceptualmente pode ser lido como 
um edifício infra-estrutural que serve este programa ao público. Propõe também 
a reabilitação do palácio dando vida a um conjunto de programas cívicos para 
toda a população existentes há mais de 130 anos, estes desapareceram ao 
longo das duas últimas décadas devido ao abandono do centro.
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A Paisagem Rural está a transformar-se e com ela o pensamento da sociedade. 
O crescimento de novas dinâmicas no mundo rural desenvolveu o conceito de 
Multifuncionalidade na Paisagem Rural, que pretende que o rural seja entendido 
como um espaço agrícola, mas também como um espaço patrimonial (natural e 
cultural). Como caso de estudo, elegeu-se a Herdade do Pereiro (ex-libris da vila de 
Marvão) e assim demonstrar que a multifuncionalidade e a sustentabilidade são a 
solução para contrariar o abandono do interior do país e proporcionar um modelo 
que sirva como comparação em casos semelhantes. A metodologia utilizada para 
estudar a Herdade baseia-se no “Sistema-Paisagem” de Magalhães et al (2007) . A 

contRibuto paRa a saLVaguaRda 
e VaLoRiZação da paisagem RuRaL
caso de estudo da heRdade do PeReiRo (MaRVão – aleNteJo)

análise de fatores e culturais permite alcançar a interpretação ecológica e cultural 
do espaço, obtendo-se as diretivas para uma proposta concisa e sustentável. A 
integração da Estrutura Ecológica Fundamental e da Estrutura Cultural permite 
elaborar a Proposta de Ordenamento e Requalificação, que engloba vários usos 
possíveis para a Herdade, sem colocar em risco o equilíbrio ecológico do sistema 
A proposta 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 conservado e passível de interpretação e todo o rendimento gerado permitirá 
o normal funcionamento do espaço. Pretende-se a criação de um ciclo auto-

sustentável entre a conservação do espaço e o poder económico. Apesar do 
atual estado do país são vários os incentivos para o meio rural, e a localização 
da Herdade no PNSSM permite o acréscimo de oportunidades. MAGALHÃES, 
M. R., ABREU, M. M., LOUSÃ, M., & CORTEZ, N. (2007). Estrutura Ecológica 
da Paisagem. Conceitos e Delimitação - escalas regional e municipal. Lisboa: 
ISAPress.
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O presente projecto consiste no desenvolvimento de um espaço cultural inserido 
numa zona histórica da cidade do Porto que tem vindo ao longo dos anos a sofrer 
um crescente abandono e degradação. O terreno de intervenção encontra-se num 
espaço privilegiado, com uma forte relação com o rio Douro, mas que se encontra 
actualmente desaproveitado e fechado à cidade devido à presença de um parque 
de estacionamento. O Centro Cultural da Alfândega é constituído por dois novos 
edifícios - um museu e uma mediateca – que surgem como complemento ao Centro 
de Congressos e Museu dos Transportes e Comunicações presentes no edifício da 
Alfândega. Pretende-se assim, apresentar um equipamento capaz de dinamizar esta 

o museu imaginÁRio

ceNtRo cultuRal da alfâNdeGa
zona da cidade, com vista a uma possível reabilitação das áreas envolventes. 
O edifício do museu surge com a intenção de se criar espaços de exposição 
adequados, complementares aos da Alfândega. A filosofia da intervenção para 
o novo edifício é de certo modo oposta ao edifício da Alfândega, tendo-se 
pretendido criar uma construção mais aberta e permeável, procurando devolver 
este espaço à cidade. O edifício foi pensado como um longo corpo elevado 
do chão, apoiado em dois pontos, que albergasse as salas de exposição, 
salvaguardando assim as obras expostas das inundações a que esta zona está 
sujeita. Os corpos verticais do edifício surgiram da necessidade de criar espaços 
mais amplos e que permitissem a entrada de uma luz filtrada, ao mesmo tempo 
que fossem um reflexo do skyline da cidade. A mediateca foi concebida como 

uma espécie de “palácio wi-fi”, no qual fosse feito uso das novas tecnologias 
para criar uma experiência de utilização diferente do habitual. Pretende-se que 
o potencial de atratividade deste edifício conduza a uma ocupação constante 
deste espaço e dos envolventes, fomentando assim o retorno das pessoas a 
esta zona da cidade.
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A constatação do valor patrimonial e estético da Quinta Real de Caxias bem 
como da degradação deste lugar, que se reconhece como uma quinta de recreio, 
tipologia que se relaciona com as das villas italianas da antiguidade, gerou o 
desejo de propor a sua reabilitação de modo harmonioso e compatível com 
tais peculiaridades. Propõe-se um novo parque urbano, que se complementa 
formal e programaticamente com o seu entorno, e cujo objecto propulsor e 
temático é uma escola de música, integrada no jardim da quinta. Deste modo, 
redesenhou-se a Quinta Real de Caxias segundo os sinais que se iam anunciando, 
sejam os construídos, paisagísticos ou urbanos, sob o ponto de vista histórico, 

desenHaR na memóRia de uma 
quinta de RecReio
PRoPosta de Reabilitação da QuiNta Real de caxias

formal, fenomenológico e semiológico. Deste último, através de uma análise 
semiológica, retirou-se o significado primordial para esta quinta de recreio: a 
exaltação da Natureza. Este significado promove dois temas identificadores e 
caracterizadores destas quintas de recreio: 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 sempre à 
particularidade intrínseca destas quintas de conciliar recreio e produção. Ter 
interiorizadas questões relacionadas, directamente, com a natureza humana, 
com o indivíduo que vai habitar o espaço, completa o projecto de arquitectura, 
aprimorando-o. Porquê, como e para quem se desenha.
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Partindo do olhar específico descoberto na amostra selecionada, a investigação 
ensaia a partir da temática o projeto de representação da impermanência: entre a 
Nazaré e a Lagoa da Pederneira. Associa-se à descoberta do lugar o autor Orlando 
Ribeiro e a partir deste traduzem-se as três premissas de abordagem utilizadas: 
desmultiplica-se o conceito de rótula, usado pelo geógrafo, como descoberta 
do lugar e como interligação e vinculação de tempos e conceitos; aplica-se a 
análise in situ privilegiando a vivência e o registo no lugar; apreende-se a temática 
da impermanência no tempo da investigação, transformando e criando um novo 
registo e uma nova interpretação transdisciplinar e transescalar sobre o lugar. O 

pRojecto de RepResentação da 
impeRmanência
eNtRe a NazaRé e a laGoa da PedeRNeiRa

olhar específico da impermanência encontra na relação entre a terra-água o 
seu foco, relação fulcral na amostra selecionada na sua localização de devir 
entre terra e mar. Abordam-se os “líquidos”, que traduzem movimentos e 
fluxos experimentados na representação que capta estas dinâmicas no lugar. A 
investigação transforma-se ao longo dos três capítulos que se desdobram em 
três tempos: linear, relacional e vivido na experiência da impermanência. Através 
deles descodifica-se o seu processo de transformação, na sua caracterização 
geomorfológica, intrinsecamente ligada à antiga Lagoa da Pederneira e aos 
limites administrativos dos Coutos de Alcobaça, fazendo a transição relacional 
e reformulando o conceito na regressão imanente ao lugar. Avançando até 
à impermanência vivida percebe-se como as dinâmicas da sua formação se 

relacionam com o entendimento das dinâmicas presentes no lugar agora. O 
projeto de investigação pretende traduzir-se num ensaio de representação 
encarado como uma construção impermanente, a qual flui através do seu 
processo de experimentação. A impermanência inerente à investigação é 
exposta através do Processo impermanente que acompanha o trabalho e o 
desdobra na sua complexidade relacional pelas quais passa o investigação, 
enfatizando os momentos que a transforma.
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A presente prova final consiste no desenvolvimento de um projeto de reabilitação 
da Casa da atual Quinta Nova, uma habitação do século XVIII não classificada, 
mas com algumas características arquitetónicas que a tornam particularmente 
interessante e detentora de valor. Situa-se na Freguesia de Pindo, em Penalva do 
Castelo. A propriedade em que se localiza a Casa, de cariz agrícola, tem cerca de 4 
hectares, que incluem o edifício e o terreno circundante, essencialmente dividido em 
leiras. Ao longo de décadas, o edifício foi-se desenvolvendo e sofrendo alterações, 
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 

ReutiLiZação das aRquitetuRas 
de pRodução
PRoJeto de Reabilitação da casa da QuiNta NoVa PaRa 
aGRotuRisMo forma faseada e em estreita relação com as atividades rurais. Durante um certo 

período, albergou um grupo de padres, numa zona com alguma autonomia, 
que incluía a capela, onde eram realizadas as celebra- ções religiosas da 
comunidade. Pretende-se intervir de forma coerente e integrada, incluindo a 
conservação 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. É através desta modalidade de Turismo em Espaço Rural, enquanto 
meio de desenvolvimento económico, que se pretende encontrar a solução para 

a reabilitação desta casa agrícola.
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As relações entre as construções existentes e os edifícios a construir constituíram-
se através do princípio seguido na abordagem do projecto: os volumes nunca 
se tocam e assumem as suas diferentes linguagens arquitectónicas. 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. Relativamente à volumetria existe intenção do 
projeto estabelecer um diálogo contínuo com o alinhamento das edificações que 
compõe as frentes urbanas nas quais o quarteirão está inserido. As cérceas do 
novo edifício resultam das necessidades da arquitectura dos diferentes espaços 

museu ReaL companHia VinícoLa

iNteRVeNção No QuaRteiRão da Real coMPaNhia ViNícola
interiores que dão forma ao museu em conjugação com análise das proporções 
dos edifícios pré-existentes e dos espaços exteriores. Os espaços públicos de 
carácter pedonal são constituídos por um conjunto de pátios que se dividem 
em duas categorias: públicos e privados. Relativamente aos espaços públicos, 
existem três pátios de diferentes proporções, que funcionam em sucessão e 
permitem a entrada nos espaços do museu, bem como, o atravessamento 
longitudinal do quarteirão a partir da Rua de Sousa Aroso, a sul, ou da Avenida 
Menéres, a norte. A intenção fundamental deste sistema é a de articular 
e harmonizar o funcionamento do edifício com a cidade e a população. 
Relativamente aos espaços privados, existe um pátio que encerra a chaminé 
industrial pré-existente, outrora pertença da pequena fábrica. Para este espaço, 

abrem-se a administração e o átrio principal do museu, proporcionando-lhe uma 
posição de destaque, evocativa da memória industrial do lugar.
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A “Igreja, Centro Paroquial e Social da Portela” localiza-se numa área expectante 
na Urbanização da Portela, o programa a desenvolvido divide-se em três partes 
principais, a Igreja, o Centro Social e o Centro Paroquial. A implantação do projeto 
procurou uma relação com a malha ortogonal da Portela, bem como com o declive 
natural do terreno. A entrada para o edifício é feita através de um espaço exterior 
e é marcada com pilares lâmina que acentuam o prolongamento visual para a 
Portela. O espaço envolta do pátio é marcado por pilares quadrados, de duplo pé 
direito, que conferem ritmo, ordem, verticalidade e unidade ao projeto. O projeto é 
resultado de uma organização formal. O volume da igreja destaca-se devido à sua 

igReja, centRo sociaL e 
paRoquiaL da poRteLa
o esPaço ReliGioso No séc. xxi

volumetria altiva que marca a presença da mesma no espaço urbano. A entrada 
para a mesma, é feita numa zona de pé direito mais baixo, relembrando as 
catacumbas. No nártex há a possibilidade de entrada para a igreja e a ligação 
entre duas cotas. No espaço religioso, perdurou a procura pela simplicidade 
e unidade, a relação dos fiéis com o altar, a possibilidade de visualização da 
totalidade do espaço de celebração. A igreja detém 3 espaços - a nave ou zona 
de celebração, o batistério e uma capela. O batistério é iluminado por um fosso 
de luz – presença divina, com um espelho de água – purificação. A materialidade 
pretende honrar o espaço e, bem como a luz. Um elemento principal no espaço 
da igreja é a luz zenital sobre a zona do altar que marca a importância do mesmo, 
simbolizando transcenderia, relação com os céus, presença divina. Procurou-

se neste projeto a simplicidade, ordem, e uma linguagem de perenidade. No 
espaço da igreja procurou-se responder às exigências litúrgicas, e no restante 
programa procurou-se dar resposta às necessidades comunitárias e sociais da 
população.
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O presente exercício tem como objectivo demonstrar que a casa-pátio apesar da 
sua longa história e utilização continua a ser uma tipologia contemporânea. Para 
esse efeito foram criadas unidades habitacionais autónomas de tipologia casa-
pátio, inseridas em edifícios de habitação plurifamiliar. Deste modo ao promover 
novas lógicas de execução, procura-se contribuir para a resolução dos problemas 
das sociedades contemporâneas no contexto de uma forte densificação e 
saturação populacional. Assim, a tipologia de Casa Pátio, vai no contexto desta 
investigação surgir como um novo modo de requalificação urbana, tendo particular 
impacto em cidades densamente povoadas, centros urbanos degradados e ao 

casa pÁtio

a casa Pátio coMo uM Modelo de habitação coNteMPoRâNea
abandono, habitações insalubres e com pouca luz, onde a organização espacial 
das habitações existentes não responde às novas exigências da população. 
As duas cidades escolhidas, diferentes tanto na sua dimensão, localização e 
temperatura, permitiram comprovar a aplicabilidade do conceito. Ou seja, 
conjugando o habitar, o trabalhar e o lazer, numa tipologia inserida em bairros 
com problemas tão distintos, como por exemplo em Lisboa; o trânsito, o 
ruído, a grande dimensão dos edifícios envolventes que retiram a privacidade 
à habitação; ou em Portimão a degradação, o abandono dos edifícios e um 
meio social bastante problemático. A tipologia de pátio surge assim como 
uma possível solução capaz de responder às necessidades da sociedade 
contemporânea, regenerando simultaneamente o tecido urbano onde os 

projectos estão inseridos. Enquanto tipologia urbana associada à introversão do 
espaço residencial, mostrou que pode ser associada aos mais diversos níveis 
de privacidade, criando aos utilizadores a sensação de que se encontram numa 
habitação unifamiliar. A utilização do pátio não foi um apelo à tradição, mas sim 
a utilização de um elemento arquitectónico gerador de edifícios, que pretende 
ser mais um contributo para uma solução de espaço dentro de ambientes 
descontinuados e fragmentados.
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O vazio surge na Arte como a renúncia do artista às convenções do mundo exterior. 
Na cidade, o vazio é um espaço de possibilidades e expectativas, a memória inefável 
de uma presença que já não existe - à margem da vivência quotidiana da urbe - 
onde o tempo estancou. Na arquitectura, o vazio é o protagonista, o espaço contido 
e o vácuo¬¬¬ onde decorre a nossa vivência. Em suma, o vazio é a consumação 
da tábua rasa que desafia a nossa capacidade criativa e que nos remete para 
uma liberdade em relação às ideias pré-estabelecidas de determinado contexto 
espaçotemporal. O presente trabalho constitui o resultado de uma reflexão teórica 
sobre a temática do vazio - no contexto da Arte, da Cidade e da Arquitectura – que 

constRuiR o VaZio

aMPliação da faculdade de aRQuitectuRa
suporta e se materializa no projecto da Ampliação da Faculdade de Arquitectura, 
situada na Ajuda. Como metodologia de projecto, o desenho assume um papel 
preponderante na estruturação do pensamento arquitectónico. Enquanto 
exercício de abstracção e de tradução visual do pensamento, guiou a procura 
da forma. Pretendemos que a nova Faculdade de Arquitectura proposta, espaço 
de aprendizagem da Arquitectura, se constitua como a tábua rasa, sobre a qual 
emergirá a potencialidade criativa de todos os alunos.
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O projeto trata a requalificação do Campus da Ecole Hôtelière de Lausanne (Suíça). 
O campus tem uma área de 33.000 m2 e um programa variado, desde residências 
de estudantes a instalações académicas, desportivas e hoteleiras. Pretende-se o 
redesenho dos espaços comuns e uma ampliação significativa das residências de 
estudantes, que neste sentido, se apresentam como tema central da proposta. A ideia 
do projeto é distinguir a vida escolar da vida pessoal do aluno, criando um campus 
universitário com uma imagem fluída e dinâmica, ao contrário dos clássicos conjuntos 
académicos. Dadas as condicionantes do terreno e programa, não se trata de criar 
uma distância física, trata-se de criar uma separação entre o mundo académico e 

1 campus, 3 matRiZes

ehl lausaNNe
o mundo privado de cada estudante. Definiu-se uma distância fictícia construída 
a partir da justaposição das três matrizes compositivas, cada uma delas com 
o seu desenho e função. A diversidade entre as três matrizes é comprovada 
pelas suas referências. A primeira matriz (1), parte de uma pintura gestualista 
de Jackson Pollock para investigar a lógica de distribuição programática. Uma 
matriz que trata de criar uma rede de atividades extracurriculares, que do ponto 
de vista psicológico, desligam o aluno da vida académica. A segunda matriz 
(2), constrói o discurso acerca do território, com base nos planos moldáveis 
de cores da pintura abstrata de Ângelo de Sousa. São criados os percursos 
pedonais que interligam as atividades, um conjunto de ramificações por todo 
o terreno que determina os planos topográficos que constroem a paisagem. A 

última matriz (3), concentra-se na organização compositiva dos edifícios. Parte 
da abstração máxima dos elementos, segundo a obra suprematista de Kasimir 
Malevich para desenvolver uma estrutura geral sólida. A disposição regular dos 
edifícios contrasta com as matrizes irregulares que se encontram no piso térreo. 
A convivência entre as três matrizes compositivas produz uma série de jogos 
visuais, que dependem da distância do observador ao edifício. É uma sensação 
que altera a percepção da distância real do aluno aos espaços. Idealiza-se, 
assim, uma cidade universitária construída à base de variações e sensações, 
fruto de distâncias e proximidades.
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