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 PROJECTO VENCEDOR   Mariana Brandão|
 ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa   José Luís Possolo de SaldanhaINSTITUIÇÃO DE ENSINO ORIENTADOR   | 

Para o projeto de quatro habitações prevê-se que a realidade social daqui a 

20 anos seja uma continuidade da realidade atual, com uma forte presença 

de seniores monoresidenciais. Tendo como pressuposto esta previsão 

estatística, concebeu-se um projeto que reinterpreta um modo de habitar 

complementar a esta tendência social. Destinadas à sociedade idealizada, 

apoia-se e valoriza-se o historicismo, a habitação de escala reduzida, o 

espaço comunitário e as pequenas “aldeias” dentro da cidade. Propõe-se a 

reutilização desses espaços esquecidos, onde os anéis de fachada, que as 

vias principais criam, desenham interiores de quarteirão abandonados sem 

qualquer relação com o exterior.  São lugares que podem trazer uma nova 

qualidade de vida à cidade,  espaços com vivências e características únicas 

que são assim aproveitadas e valorizadas neste projeto. O objetivo é virar a 

grande metrópole do avesso, mostrar as suas costuras, e cozer esses 

espaços onde a coletividade urbana como operação cirúrgica na morfologia 

da urbe é potenciada. 

Um interior de quarteirão localizado nas Amoreiras foi o local de intervenção 

escolhido. Com acesso pela Travessa do Barbosa, podemos observar a 

existência de um antigo pátio operário nas traseiras de dois edifícios com 

frente para a via pública, que se encontra hoje totalmente descaracterizado. 

Ambos os edifícios da frente e as supostas edificações do pátio foram 

idealizados ao mesmo tempo, no entanto apenas os dois edíficos principais 

foram construídos conforme o projeto. Por isso, a primeira opção foi 

resgatar o desenho original do pátio, por assumir uma forma que se adapta 

melhor à morfologia do lote. Neste sentido foram projetados dois blocos, 

com dois fogos cada, que surgem ligados entre si por uma cobertura 

contínua, desenhando um volume único revestido por uma pele metálica, 

ondulada, de cor preta, de modo a passar despercebido aos olhares de 

pessoas externas. 

Habitar em comunidade é o principal conceito desde projeto, onde o espaço 

coletivo é um espaço central de encontro e partilha. Dentro deste panorama 

funcionam projetos em que cada pessoa tem o seu espaço privado  e ainda  

os espaços comuns para comer, estar e trabalhar. Estes espaços 

encontram-se estratégicamente distribuídos ao nível do rés-do-chão dos 

dois edifícios pré-existentes. O espaço é apropriado de modo a receber as 

novas funções de carácter comunitário como também público, facilitado 

pelo acesso direto à via pública. 

Relativamente às habitações, existem neste projeto duas abordagens 

totalmente distintas, que podemos facilmente distinguir pelo tipo de 

intervenção odotada em cada uma: reabilitar e construir de novo. As 

habitações de tipologia multifamiliar  no 1º e 2º piso dos edifícios da frente, 

encontram-se atualmente com uma ocupação de 50% e num estado 

degradante. Devido ao facto de se tratar de uma construção do estilo 

pombalino, optou-se por valorizar a história do edifício. Foram feitas 

intervenções cirúrgicas de modo a reabilitar os espaços, mantendo a 

configuração espacial original, mas adaptando-os às novas exigências 

habitacionais. Foi também preservada a presença dos elementos 

arquitetónicos típicos destas construções. 

O novo volume, pelo contrário, é uma construção leve com esqueleto de 

madeira elevado do terreno. As novas habitações, de tipologia 

contemporânea, foram projetadas para uma única pessoa, sendo 

predominantes os espaços abertos e a quase ausência de compartimentos. 

De modo a maximizar a sensação de espaço e criar uma organização 

eficiente, é introduzido um único volume localizado no centro da habitação 

onde todos os serviços acomodam-se à sua volta, dividindo o espaço em 

diferentes usos. O acesso a todas as divisões é feito por um corredor único 

que além de distribuir os espaços, também proporciona uma maior 

privacidade ao piso superior. A iluminação é garantida através de aberturas 

zenitais e de vãos generosamente abertos para o jardim. 

Revitalizar a cidade oculta.

Projeto para quatro casas num interior de quarteirão, Amoreiras.





 MENÇÃO ESPECIAL   Giacomo Gallo|
 Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto   Álvaro António Gomes Domingues e Daniel Casas ValleINSTITUIÇÃO DE ENSINO ORIENTADOR  | 

Já passaram dois anos e meio desde que pus os pés aqui pela primeira 

vez. Lembro-me daquela exploração, a bordo de um carro com os meus 

colegas de projeto. Do centro do Porto demoramos mais do que o 

necessário para chegar lá, por causa do trânsito. Ao percorrer a IC1 no 

sentido norte, cruzamos os molhes do porto de Leixões, onde um muro 

inconstante de contentores filtrava a vista para o oceano; entretanto, à 

esquerda, uma fila de camiões saía da mata que acompanha o curso do rio 

Leça e confluía nas portagens da alfândega. Muitos eucaliptos, que 

rapidamente vieram a substituir as espécies endémicas, já tinham sido 

cortados para dar lugar à nova plataforma logística. A Quinta da Conceição 

era quase invisível, escondida por trás do ruído incessante das gruas do 

porto.

Saímos da autoestrada e contornamos a caixa azul da IKEA, rodeada por 

casas e hortas pequenas; logo atravessamos vastos terrenos incultos, sem 

sombra, e, de repente, achamo-nos numa rua estreita e sinuosa, ao lado de 

um trator a puxar um atrelado cheio de forragem. Sentia-se um cheiro de 

ovelhas e petróleo no ar, quando um avião roçou as nossas cabeças. 

Tiramos umas fotos; à hora do almoço sentamo-nos numa tasca ao lado de 

três guardas prisionais, depois fomos pelos trilhos frescos e verdes que 

descem até a um moinho e uma ponte românica sobre o rio.

Desde então voltei muitas vezes a percorrer os mesmos caminhos e a 

procurar novos, a pé, de bicicleta, de carro e autocarro. Ainda hoje fico 

impressionado com a diversidade de ritmos e elementos que se encontram 

naquele sítio e pela prontidão com que, mal adivinho um sentido, uma 

chave de leitura imprevista irrompe para perturbar a visão de conjunto.

Uma rede eficiente de fluxos intensos sobrepõe-se a espaços “à espera” de 

uso; fragmentos de marginalidade ocupam os interstícios de tramas 

relacionais densas e hipertextuais. A combinação dos efeitos da crise 

económica global e da ineficácia dos instrumentos de gestão territorial 

parece reproduzir-se diretamente sobre o território e a vida das pessoas 

que o habitam.

Como podem os urbanistas e os arquitetos, os técnicos e os políticos, atuar 

neste contexto, aproveitar as potencialidades disseminadas e dissimuladas 

no território para as tornar em ações concretas em benefício da 

comunidade, dos atores silenciosos de uma transformação sistemática que 

ocorre fora do domínio local?

A procura de uma resposta levou-me quase instintivamente a relativizar os 

assuntos ligados ao mero desenho, que nos planos redigidos para esta 

porção de território desempenham um papel predominante, e a mudar o 

enfoque para o que me parecia o cerne da questão: o processo de 

planeamento.

A inclusão de dinâmicas bottom-up na tomada de decisões e uma maior 

abertura para a participação pública pode constituir um caminho viável para 

tornar o processo de planeamento mais flexível, reativo face às 

transformações do território, da economia e da sociedade?

A faculdade de participar ativamente na produção e transformação do 

espaço de uso coletivo, do ponto de vista dos utilizadores finais dos 

projetos, que vivem e se apropriam do espaço, corresponde à possibilidade 

de confirmar a identidade em que eles se reconhecem e de exercer a 

cidadania ativa através da ação criativa. Os cidadãos identificam-se no 

mesmo processo criativo, na construção continuada e participada de 

elementos funcionais e simbólicos, não apenas num produto acabado.

Portanto, não se pretende impor uma interpretação unívoca da realidade, 

mas substituir as certezas que hoje em dia tentam gerir a complexidade do 

território, rígidas e frágeis ao mesmo tempo, com uma nova e consciente 

incerteza. E deixar logo a obra aberta.

Planeamento em tempo de crise.

Processos participativos de regeneração urbana para Santa Cruz do Bispo.



 MENÇÃO HONROSA   | Pedro Ribeiro
 INSTITUIÇÃO DE ENSINO ORIENTADOR  Universidade de Évora - Departamento de Arquitectura   João Maria Trindade e Nuno Crespo| 

Pretende-se reflectir acerca da cidade de Évora, as suas ligações pedonais 

e os seus limites urbanos. 

A proposta possibilita uma ligação que cosa os fragmentos que fazem parte 

da cidade unindo o centro Histórico de Évora, um núcleo bastante 

consolidado e encerrado dentro dos seus limites e o Bairro da Malagueira 

na sua periferia. 

É um percurso que desenha o sítio; um novo limite que funciona como um 

sistema de infra-estrutura e o ocupa com um programa cultural.

O sítio é um fragmento na cidade. É o resultado de pressões económicas e 

planos urbanísticos mal executados. É acima de tudo, um espaço onde se 

confrontam as necessidades actuais do carro, com a circulação viária em 

torno da muralha, o muro do cemitério (como único limite bem definido). 

Umas construções quase ao abandono de possível apoio aos vestígios de 

hortas que ali se encontram, e uma bomba de gasolina que apoia a maior 

estrada de entrada na cidade para quem vem de Lisboa - como uma faixa 

quente de alcatrão que sufoca qualquer actividade lúdica prevista para o 

local. 

Mas o que é resultado de múltiplas intenções, por vezes transforma-se no 

“nada”, impossibilitando à partida, que a cidade se torne num organismo 

composto por varias partes, mas que funcionam ente si. 

Devemos então aceitar e entender a especificidade do local. Tentar 

encontrar em cada sítio o que nele permite sonhar, procurando a resposta 

para a sua reinvenção.

O projecto traduz-se num limite. Limite este construído por um Muro (infra-

estrutura), que tenta ler o sítio e o organiza, aproxima dois pontos da 

cidade, e protege o percurso. Surge como a extensão das ruas da cidade 

ate ao suporte de infra-estruturas do Bairro da Malagueira.

O Muro torna-se percurso, um vazio retirado da matéria que constitui o 

limite.

Ao olharmos à volta, tudo é matéria, tudo o que podemos tocar é um corpo 

físico. Mas também podemos pensar no espaço ocupado por essa matéria. 

Transformamos o vazio de uma sala em matéria, e a espessura dos seus 

limites, que um dia foram matéria (paredes), tornam-se percorríveis. 

Passamos a “respirar matéria”, a viver em contacto permanente com os 

componentes dos materiais, tirando partido de tudo o que nos oferece. 

Claro que se trata apenas de um ensaio, uma proposta de reflectir no que 

está para além dos limites adquiridos no espaço. Podemos pensar neles 

como barreiras, mas também como espaços habitados. 

Partindo do princípio de negatividade das esculturas de Tony Smith, e da 

forma como ele as descreveu (vazios no espaço), aqui a matéria do muro 

passa a ser o seu vazio. Torna-se o negativo do espaço percorrível pelo 

homem. 

 O que interessa é a experiência sensorial da matéria. A forma como esta 

compõe o espaço e se relaciona com as pessoas que nele habitam. 

Mais do que uma preocupação de soluções tipológicas, o objectivo é o de 

criar um dispositivo arquitectónico que reflectisse acerca da possibilidade 

das formas espaciais e da sua ocupação humana. Tentar criar espaços que 

procuram o silêncio, e a luz como refugio. 

Nesta experiência da matéria como espaço o programa específico apenas 

serve de base para desenvolver a ideia do vazio. 

A ideia de um espaço público que é desenhado como um vazio, como um 

espaço que não resulta de adições, mas pelo contrário é limitado pela 

presença da dimensão do construído – Muro do cemitério existente, e novo 

muro de limite.

Assim o Muro não resulta de uma procura formal, mas sim da definição de 

um limite que já existe. Um limite que procura criar um novo espaço em 

continuidade com a cidade, uma nova ligação com o bairro, e uma nova 

atmosfera, fundador de novas experiências humanas e espaciais. 

Muro habitado.

Percurso pedonal de ligação entre o centro histórico de Évora e o Bairro da Malagueira.



 MENÇÃO HONROSA   | Cristina Duarte
 INSTITUIÇÃO DE ENSINO ORIENTADOR  Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa    Maria Dulce Costa Campos Loução| 

No corpo do território há marcas de diálogos entre a natureza e a acção 

humana. A paisagem natural é formada, na sua origem e desenvolvimento, 

por uma vagarosa transmutação, fazendo surgir nela espaços imponentes e 

únicos, de inegável impacto visual e, até, com forte capacidade formal e 

plástica- por exemplo, uma pedreira. 

Esta tese propõe intervir numa pedreira, actualmente devoluta, localizada 

perto de Vila Viçosa, Alentejo. Parte-se da hipótese de que a preservação e 

reabilitação deste tipo de território, dentro da paisagem transformada, pode 

ser uma estratégia de projecto conciliável, por um lado, com a criação de 

novas soluções para as práticas artísticas cada vez mais transdisciplinares 

e, por outro, com a regeneração de um território outrora impermeável à vida 

humana e à existência do lugar.

 Assim, ergue-se o Espaço para Criação Artística (ECA), que une diferentes 

disciplinas das artes no mesmo lugar, que procura albergar artistas 

(distanciando-os da agitação das cidades) num lugar de conhecimento, 

partilha, crítica e de investigação, uma espécie de fórum não só das artes, 

mas de cultura e de vida. É composto por um programa que serve 

principalmente três núcleos da produção artística: Artes Plásticas, 

Expressão Corporal e Música. A ideia é juntar “tudo” num lugar de culto e 

numa espécie de resistência da imaginação e do saber. Na área das Artes 

Plásticas surgem espaços como os ateliês, uma galeria expositiva e um 

Laboratório. Para a Música existem estúdios, tanto de residência como de 

gravação e ensaio, e um Auditório. Para a Expressão Corporal são os 

estúdios e uma Black-Box. É com base na partilha de espaços (como 

partilha de experiências e consequentemente de significados) que surge a 

necessidade de espaços para o encontro, intercâmbio e cooperação- os 

espaços de contaminação- como a Biblioteca, o Arquivo, a Cantina e o 

Espaço do Silêncio. Procura-se promover interações, do atelier isolado ao 

estúdio multidisciplinar ou, então, transformar aquele sítio incomunicável 

com o exterior em lugar onde se pode colecionar experiências, vaguear 

entre o natural e o artificial, o quotidiano e a arte.

Formalmente, o ECA é trabalhado como um novo elemento na pedreira, um 

volume rochoso, posicionado entre duas zonas de extração de mármore. 

Reconstitui o terreno e recebe inflexões e tensões, próprias da linguagem 

plástica da pedreira. Ao longe, este elemento novo ajusta o seu aspecto à 

pré-existência, respeitando a sequência linear da extração do mármore, 

enquanto que numa observação próxima, diferencia-se pela forma como 

estruturalmente é composto: através da reutilização dos blocos de mármore 

que se encontram actualmente nas escombreiras, procurando dar uma 

nova função a este material presentemente sem valor comercial.

 

Deste volume surge uma fenda que "sai" do interior da pedreira e que vem 

buscar e encaminhar os utilizadores/visitantes, proporcionando um 

movimento de entrada como um acto de descoberta e exploração, uma 

arquitectura que surge do interior da terra (interior da pedreira).No volume 

são "escavados" três pátios que estruturarão e caracterizarão o seu interior. 

As relações visuais com o exterior serão oferecidas de forma controlada, 

existindo um jogo de sedução entre o interior e o (forte) exterior. Através de 

vãos estrategicamente colocados, este vazios vão surgindo ao longo dos 

percursos (tanto exteriores como interiores), e procuram capturar a 

paisagem com novas e desejadas proporções, para permitir que o interior e 

o exterior comuniquem como um só.

Arquitectura para transdisciplinaridade; Pedreira Devoluta. 

Projecto de um Espaço para Criação Artística.



 MENÇÃO HONROSA   | Hugo Ferreira
 INSTITUIÇÃO DE ENSINO ORIENTADOR  Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto   Ana Sofia Pereira da Silva| 

O presente projecto de tese trata a requalificação e ampliação do Campus 

da Ecole Hôtelière de Lausanne, em Lausanne, Suiça. O existente Campus 

conta com um grande edifício da Escola (a manter), a escola fundacional - 

edifício do chalet (a manter), e os diferentes edifícios de residências de 

estudantes e respectivos equipamentos desportivos. 

Pretendia-se adicionar novas funções - área para start-ups e hotel de 

treino- e repor os equipamentos desportivos, bem como os 600 módulos 

habitacionais, aumentando a capacidade para 920.  Decidiu-se demolir 

esse conjunto habitacional e de lazer existente, dando mais hipóteses de 

sucesso ao redesenho dos espaços do Campus, que pela sua extensão 

(cerca de 40 000 m2) representam importante desenho de cidade. 

A estruturação temática da pesquisa encontra o seu primeiro ponto 

justamente na "transformação do lugar". A acção efectiva sobre o lugar 

requeria uma resposta à dialética "destruição, preservação, construção". 

Os edifícios a manter serão sempre preservados de uma determinada 

forma pela intervenção, que altera a leitura do seu papel no espaço. 

A intervenção pretende conviver e, sobretudo não negar, a condição 

periurbana do terreno, cercado de infraestrutura viária, mas envolvido por 

vegetação densa e habitação de baixa densidade. O projecto, e portanto a 

tese, vive da pesquisa de diferentes dialéticas que uma combinação 

programática Escola/ residência pressupõe: colectivo/ individual, interior/ 

exterior, laboral/ doméstico. A proposta varia entre uma intervenção mais 

topográfica na zona de contacto com as existências, e uma intervenção 

mais afirmativa nas extremidades, partindo da ideia de cidade linear interior, 

ligando as funções, e respondendo assim ao problema do rigoroso clima 

suíço. As nuances da intervenção organizam diversas zonas comuns, entre 

a instrospecção e a abertura para o lugar. Por exemplo, a depressão 

topográfica na área de residência com uma só frente (encaixada no 

terreno), permite gerar uma zona acusticamente favorável em relação à via 

rápida a Sul. É nesta zona que uma espécie de centro comum se gera, 

composto por pátios escavados, protegidos pelo "cordão" contínuo de 

quartos. No exterior, o espaço de jardim expande-se e, nesta zona central, 

é potenciado pela presença do pavilhão desportivo e ginásios. 

Com o desenho quebrado nas áreas de residência evitam-se os 

comprimentos exagerados de corredor, e geram-se ininterruptamente 

ângulos concâvos entre as fachadas dos quartos. Os quartos olham-se 

entre si. Pretende-se gerar um sentimento de comunidade. A estratégia 

para a disposição dos quartos no Hotel de treino é praticamente oposta. 

Numa torre, perde-se o sentido de percurso horizontal no território e os 

quartos não se olham entre si. Aqui, não se pretende potenciar uma 

comunidade, dada a condição de curta duração na permanência do 

hóspede. 

Este foi outro ponto da pesquisa para a definição do(s) habitar(es): o 

levantamento do tipo de usuários, e a sua condição de permanência/ 

efemeridade. A variedade de usuários e as suas possibilidades de 

interacção com os espaços geraram a matéria para o desenho das partes 

no todo, dos órgãos no organismo; do quarto à residência, da residência ao 

campus. 

Um último âmbito temático foi transversal à construção de todos os outros, 

e prende-se com a constante pesquisa atmosférica dos espaços. Esta 

pesquisa está presente desde a distribuição funcional no campus, até ao 

desenho do módulo das diversas tipologias de quarto, e teceu a teia de um 

extenso projecto. 

O que cada espaço transporta de transformador, no seu impacto sensorial 

no usuário, procurou-se nesse processo misto e uno do projecto, entre as 

diversas ferramentas, desde o desenho à escrita.

EHL Campus.

Escola e casa do estudante.



 MENÇÃO HONROSA   | Eduardo Oliveira
 INSTITUIÇÃO DE ENSINO ORIENTADOR  Instituto Superior Técnico   Nuno José Ribeiro Lourenço Fonseca| 

A cidade de Lisboa desde muito cedo se expandiu para poente, deixando 

selvagem toda a zona a nascente até à chegada da industrialização. Esta 

acabou também com o contacto directo com o rio Tejo, ao se aterrear toda 

a zona litoral para a construção do porto de Lisboa e ao se introduzir a linha 

férrea entre os dois. Lisboa nunca esteve tão longe do seu rio, mas esta 

proposta pretende reunir os dois através de três importantes objectivos.

O primeiro é o fim da estação de Santa Apolónia como terminal ferroviário. 

Com a criação da Gare de Oriente como o grande interface de transportes 

e como porta de chegada de Lisboa, parece contraproducente manter uma 

segunda estação com pouco uso e a servir os menos destinos. Também 

com a saída do porto a linha férrea passa a ter ainda menos relevância e 

com isto ganha-se o benefício de uma grande área de linhas férreas e seus 

equipamentos poder ser utilizada para outros fins. Muda-se o uso da 

estação mas acaba-se com os problemas de atravessamento causados 

pela intransponibilidade das linhas numa área tão antiga e consolidada da 

cidade. Em contrapartida, melhora-se a mobilidade ao continuar a linha azul 

de metropolitano, que hoje termina na estação de Santa Apolónia até à 

estação de Oriente, criando três nova estações intermédias e convertendo 

a do Braço de Prata. Consegue-se desta forma oferecer um rápido e prático 

meio de transporte ao resto da rede da cidade que estas zonas tanto 

carecem. Como transporte complementar pretende-se também unir a linha 

de eléctrico que hoje actualmente termina no Campo das Cebolas com a 

que está planeada para o Parque das Nações e Braço de Prata, de modo a 

estabelecer conexões mais locais.

O segundo objectivo é o de consolidar o limite urbano da frente ribeirinha 

de modo a criar uma continuidade entre os tecidos urbanos em ambas as 

margens dos vales de Santo António e Chelas. Espera-se que com esta 

marcação e união, ambas as margens do vale possam ser vividas com 

relações próximas acabando com o exílio da zona mais oriental. Com isto 

em mente foi estabelecido um novo limite urbanizado seguindo a mesma 

lógica de ocupação do território envolvente. Este novo limite não é 

indissociável do meio que o rodeia e é também ao mesmo tempo uma 

extensão dele mesmo. Em frente a este limite e do outro lado da avenida 

Infante Dom Henrique a ocupação passa a ser pontual e esporádica, tal 

como se encontra no resto da frente ribeirinha.

O último é a criação de um corredor verde pela zona ribeirinha, 

aproveitando como ponto de partida o parque previsto para o novo terminal 

de cruzeiros de Lisboa e para o Campo das Cebolas e prolongando-o até 

ao vale de Chelas. No vale de Santo António pretende-se consolidar a 

malha urbana envolvente e transformá-lo na nova centralidade. Para isso 

criam-se novas frentes que delimitam o vale e o encaram como o coração 

deste lugar, em vez de virarem as costas a ele. Neste núcleo permite que 

haja uma nova continuidade na estrutura ecológica até ao corredor verde 

da frente ribeirinha. Aqui um grande parque é criado permitindo ser uma 

presença mais frequente para quem atravessa este ponto importante na 

mobilidade e para os habitantes, tanto os novos como os existentes, na sua 

envolvente. Este parque aproveita as dificuldades associadas ao risco 

sísmico, risco de inundação e incidência solar na construção para se 

instalar e tirar partido dessas condições, descendo depois o vale até se 

encontrar com o corredor verde da frente ribeirinha.

Projecto Urbano entre Santa Apolónia e Xabregas.

Continuidades como processos regenerativos.



 MENÇÃO HONROSA   | Mariana Calvete
 INSTITUIÇÃO DE ENSINO ORIENTADOR  Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa   José Aguiar| 

À luz da situação de degradação e abandono em que muito do nosso 

património construído se encontra, e do geral desconhecimento da cultura, 

da paisagem, e dos lugares de Portugal, esta dissertação procurou um 

retorno à viagem como forma primordial de entender estes valores. Num 

momento em que todos tendem a olhar para o país com um certo 

desencantamento, desenham-se as Itinerâncias e Percursos da Memória, 

uma estratégia nacional que propicia a criação de percursos, troços de 

estrada onde património e paisagem se unem para contar a história da terra 

e das suas gentes a um ritmo devido. Pontuados por lugares onde a 

inteligência do desenho arquitetónico contemporâneo é o ponto de partida 

para a descoberta da identidade e da memória. 

Num país cheio de história espalhada pelos 943 quilómetros de costa e 

1214 quilómetros da mais antiga fronteira europeia, é com algum 

desapontamento, que se constata que fora das grandes cidades e centros 

históricos, continua o interior, abandonado nas marcas do seu passado, 

profundamente rural e taciturno. Pretende-se assim repensar a conexão e 

revitalizar os lugares de grande valor paisagístico e arquitetónico 

construídos ao longo de séculos e que está disperso pelo nosso território 

através de um olhar cuidado para o seu significado dos seus espaços. 

Quase como um revistar ao Inquérito à Arquitetura Regional, propõem-se 

uma nova viagem, agora para além de levantamento, é preciso desenho, é 

preciso criar novo, também sistematicamente, também em todo o país, 

também por jovens arquitetos. Porque, lembrando Fernando Távora, 

património é só um: passado, presente e futuro.

DOURO IGNOTO | Aceitando este repto e procurando um conhecimento 

local muito específico, foi em longas viagens e conversas que se desenhou 

a Itinerância do Douro Ignoto, uma nova forma de dar a ver um antigo 

território. Colmatar a percepção do território do Alto Douro Vinhateiro, 

dominada pela expressão plástica da paisagem vitícola, com outras 

realidades inerentes à construção desta terra e à luta do homem para se 

mover neste duro território. A construção da paisagem cultural do Douro 

fez-se de encontro ao que a terra concedeu, contra ela e com ela, os 

homens foram interpretando os seus ciclos e integrando as suas 

fatalidades. Nos seus altos lugares, é pontuado pelo respeito e devoção 

dos seus povos.

SÃO SALVADOR DO MUNDO | É um dos melhores lugares para falar da 

luta do homem com a inóspita paisagem e também da sua devoção. Para 

além do santuário, neste lugar existiu um fenómeno que marcava o limite 

de navegabilidade do rio Douro até ao século XVIII, o célebre Cachão da 

Valeira. Com o desenho que se propõe, poderá ganhar uma nova fase na 

sua longa e eterna existência. Em vez de olhar para o santuário enquanto 

conjunto isolado, olha-se para ele na relação com a sua envolvente 

paisagística. Para além de melhorar a experiência do seu percurso sacro, 

propõe-se uma mistura de museu ao ar livre e caminhada de montanha. 

Permitindo seguir uma linha de 2000 metros desde o santuário, descendo 

pela encosta até ao rio, andando para trás no tempo, visitando histórias de 

antigas e poderosas quintas e furiosas águas formando cachões.

Estabeleceram-se 5 intervenções principais: redesenho do espaço de 

chegada, reabilitação da casa do ermitão, reutilização das ruínas da valeira, 

novo memorial e novo cais. Numa estratégia de acupuntura arquitetónica 

passando pela reabilitação e infraestruturação que possibilita ver de perto 

algumas cicatrizes deixadas no território, tendo em conta sequências 

espaciais, onde chegar, como parar, de onde ver e ser visto. Este projeto 

apresenta-se como modelo extensível a outros territórios, onde se devem 

criar novas vivências assim como relações entre locais e visitantes, criando 

mais valia para ambos.

Itinerâncias e Percursos da Memória.

Desenho que suporte a relação entre património território e paisagem.



 MENÇÃO HONROSA   | Fábio Correia
 INSTITUIÇÃO DE ENSINO ORIENTADOR  ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa   Ana Vaz Milheiro| 

Comecemos por analisar a cidade sob o ponto de vista social.

Atualmente, os jovens que pretendem habitar a cidade encontram muitos 

obstáculos em adquirir a sua habitação. Por um lado, a economia já não 

permite tanta facilidade ao crédito, e por outro, o parque habitacional 

devoluto continua a aumentar e a cidade, ao longo dos anos, torna-se cada 

vez mais fantasma e com espaços úteis sem que possam ter uma 

oportunidade de renascer.

Esta é a oportunidade! 

É a altura de pensar numa nova forma de fazer cidade, fora dos moldes 

comuns que vigoraram nos últimos anos. Ocupar e cozinhar os retalhos que 

estão esquecidos no meio urbano e transformá-los, dando uma nova vida à 

cidade. Uma operação realizada por aqueles que querem fazer cidade, com 

apoio municipal, tornando-se construtores do seu bairro, sem que os 

diversos obstáculos impeçam a sua iniciativa. Assim, face ao desafio 

lançado pelos docentes optou-se, por pensar no programa como um objeto 

isolado da cidade. Não totalmente isolado, uma vez que cada peça insere-

se num sistema urbano, mas como um objeto arquitetónico que dentro dos 

seus limites transforma a sua envolvente.

As casas

Hoje, o desenho da casa encontra-se totalmente compartimentado, entre os 

seus espaços não permitindo uma maior comunicação entre estes e os 

seres que habitam os espaços. 

Procura-se um novo olhar para o habitar.

Não uma modificação da sua morfologia física da casa, mas uma nova 

espacialização entre os volumes essenciais que compõem a forma de 

habitar. 

Propõe-se uma transformação ao longo das duas casas. Uma narrativa 

contada pela matéria etérica das experiências espaciais das casas. 

Aparentemente complexas do exterior, a transformação de todos os 

compartimentos (sala, cozinha, instalação sanitária e quarto) no final da 

narrativa metamórfica pretende desconstruir o estereótipo do habitar de 

hoje, de uma caixa de quatro paredes, e criar espacialidades intensas, 

fluídas, com uma maior comunicação entre todos os elementos essenciais 

do modo de habitar.

A casa ^^^

Aparentemente opaca e intransponível do seu exterior pretende-se uma 

casa que incite a vontade de descoberta no seu habitante. A vontade de 

descobrir o que esconde os grandes planos que sustentam casa iluminados 

pela luz celestial das suas pirâmides.

Esta casa trata-se de uma reabilitação de uma antiga garagem devoluta de 

um edifício público. Propõe-se manter as paredes que definem o lote 

adicionando três pirâmides que iluminam o interior ao mesmo tempo que 

permite aumentar em área útil o espaço de habitar.

A casa | |  

Os limites físicos da casa libertam-se, das paredes opacas das suas 

divisões, tornando-a permeável ao olhar e à luz amarela de Kahn. Assim 

todo o espaço respira e comunica quer com todo o seu interior quer com o 

exterior. Ao longo do meio urbano da cidade de Lisboa ainda se vislumbram 

espaços de empenas cegas, que marcam a entrada para o interior dos 

logradouros / quintas. Este espaço útil que existe na cidade é uma ótima 

oportunidade de intervenção ocupando o vazio inútil com o volume de 

habitar.

Casas nas Amoreiras.

À procura do novo ato de Habitar.
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 INSTITUIÇÃO DE ENSINO ORIENTADOR  Universidade de Évora - Departamento de Arquitetura   Daniel Jiménez Ferrera| 

A importância do Centro de Cultura Contemporânea de Lisboa é reforçada 

pela reordenação que este efetua em toda a zona envolvente ao palácio da 

Mitra, onde um crescimento industrial descontrolado e consequente 

abandono deixou uma marca negativa.

A dificuldade de acesso ao palácio do Século XVII e aos seus jardins foram 

assumidos neste projeto como uma oportunidade para estabelecer novas 

relações e ligações com a sua envolvente, procurando uma melhora local 

que incentive a reestruturação desta zona da cidade.

O Centro de Cultura assume a totalidade do lugar até aqui ocupado pela 

antiga Fábrica Seixas, onde funcionaram diversas atividades que neste 

momento se encontram interrompidas e em estado de degradação. A 

presença desta fábrica veio interromper uma lógica forte de relação de 

desafogo e presença perante o rio da qual os palácios gozaram durante 

longas décadas na cidade.

A possibilidade de atravessamento através de diversas plataformas de 

relação entre a rua e o interior do quarteirão onde se encontra o palácio, 

permite estabelecer novas ligações culturais e lúdicas em torno de um 

elemento (Palácio da Mitra) que em tempos gozou deste mesmo carácter.

A uma cota superior (+ 18.00), encontra-se uma rampa de acesso de 

relação entre a rua e o recuperado jardim que permite um atravessamento 

livre através do conjunto e que estabelece uma nova lógica de 

movimentação na ligação da freguesia de Marvila com o rio.

Numa ligação intermédia com a rua Pereira Henriques (cota + 13.00), uma 

passagem mais direta, articula a relação entre os jardins e o acesso á sala 

de intervenção, onde as maiores exposições e trabalhos realizados no 

próprio centro podem ser mostrados ao público e que pretende ser um 

espaço polivalente com iluminação zenital. A continuidade deste percurso 

leva-nos á Rua do Açúcar (Antigo Caminho de Oriente), que nos permite 

uma ligação rápida com o centro da cidade.

Com acesso direto pela Rua do Açúcar (cota + 5.00), todo o programa de 

formação e divulgação de arte é acessível e permite igualmente uma 

ligação com o espaço da sala de intervenção. A este nível, os espaços 

lúdicos e de formação interligam-se permitindo uma relação mais intima 

entre os artistas e os visitantes do Centro de Cultura.

Todo este conjunto de espaços relacionados com a arte são ligados e 

articulados por um anel circulável que envolve todo o conjunto e permite 

relações físicas, visuais e sensoriais entre o interior dos espaços do Centro 

e os espaços exteriores de jardim. 

Este elemento de circulação é definido pela riqueza de articulação entre 

várias cotas, escalas e receção de luz, o que pretende atribuir a este 

percurso uma riqueza espacial que o transforme numa narrativa de um 

legado de relações entre edifícios e jardins.

O estudo e interpretação de relações entre o espaço construído e o espaço 

de jardim nesta proposta, foi transposto também no seu sistema construtivo 

e na narrativa que este sistema implementa na leitura do espaço expositivo.

Na criação de um espaço fechado em que a abertura e as relações físicas 

e visuais são muito controladas e intensas, a necessidade de introduzir luz 

natural uniforme na sala de intervenção remeteu para um sistema em que 

foi explorada uma cobertura translúcida, permitindo a luz filtrar-se por entre 

as lâminas estruturais que suportam todo este sistema.

Esta relação vertical em oposição á articulação entre interior/exterior que na 

maioria da extensão do edifício se realiza de forma horizontal, permite 

conferir á sala de intervenção um carácter de excecionalidade que a torna 

singular no conjunto.

Centro de Cultura Contemporânea de Lisboa

Natureza dominada. A relação entre equipamentos culturais e jardins.
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No corpo da cidade há a marca de cinturões, perímetros, recintos. O 

espaço público é configurado, na sua génese e desenvolvimento, por uma 

constelação de territórios dentro do seu território, limites e roturas de escala 

que o fragmentam. Entre estes lugares permanecem enclaves urbanos – 

unidades que circunscrevem um território de sentido autónomo dentro do 

tecido construído. A preservação e resignificação destes espaços de 

introversão urbana dentro da cidade consolidada pode ser uma estratégia 

de projecto compatível, por um lado, com a manutenção da sua identidade 

e ambientes específicos, e, por outro, com a criação de novas 

permeabilidades – isto é, a regeneração do espaço da cidade consolidada 

pode ser concretizada precisamente na afirmação da presença destes 

enclaves, na sua escala de mediação entre objecto arquitectónico e troço 

de cidade e na sua relação com o tecido a partir de barreiras físicas e 

permeabilidades limitadas. 

Esta investigação propôs-se abordar estes territórios, tomando como caso 

de estudo a colina de Santana, em Lisboa, marcada pela presença de 

vários enclaves murados (de génese conventual) e desenvolvendo um 

projecto para um conjunto multifuncional para um deles: a cerca de Santa 

Marta. Actualmente um hospital, a sua desactivação está prevista na 

sequência da construção do Hospital de Todos-os-Santos. A intervenção 

inclui a reabilitação do edifício conventual, a funcionar como centro de 

conhecimento, contendo um núcleo museológico e dois espaços de ensino 

(constituindo um pólo em conjunto com a Universidade Autónoma, que 

ocupa o palácio contíguo). No espaço da cerca são implantados os 

programas mais capazes de funcionar como charneira entre interior e 

exterior (um auditório ou um refeitório comunitário, por exemplo).

A necessidade de responder ao desajuste entre o espaço da cerca e a 

envolvente próxima levou à procura de uma nova introversão através de um 

segundo recinto dentro da cerca - um elemento de escala intermédia que 

recentra o espaço da cerca, introduzindo uma respiração entre o edifício do 

convento e as novas construções da cerca, por um lado, e entre a escala 

da cidade e o interior da cerca, por outro. 

Este segundo recinto – um hortus conclusus divido em talhões a cotas 

variáveis – dialoga com a memória do jardim formal que outrora existiu, o 

qual se assumia como uma plataforma murada que se escavava 

progressivamente no declive. Formaliza-se então um recinto aparentemente 

cravado na encosta, sobre o qual se inclina uma densa orla verde. A 

margem nascente deste novo recinto dá forma a um caminho que, 

funcionando a meia cota, estabelecendo-se também como percurso de 

atravessamento a meio da encosta.

Para a materializar os pontos de permeabilidade do novo recinto, pensado 

como um grande deambulatório, os espaços programados são mantidos à 

sua ilharga. No intervalo entre o velho e o novo recinto, sobre o qual se 

inclinam, surgem assim três núcleos programáticos concebidos como 

espaços-porta, à imagem da espacialidade dos conventos urbanos, onde o 

contacto com o exterior é sempre articulado através de espaços de 

mediação pontuais - como a igreja, bolsa onde a cerca se tornava 

permeável. Enquanto charneira entre mundos que partilham um lugar de 

reunião mas não se intersectam, trata-se de um lugar comunitário como 

válvula entre um enclave e a cidade.

No mesmo sentido, estes novos núcleos, cada um organizado em torno de 

um pátio, são trabalhados de modo a constituírem pontos densos no 

espaço público: simultaneamente contêm todos os programas do espaço 

da cerca; actuam como bolsas entre percursos de atravessamento ou 

tampões e válvulas no encontro com a cidade, controlando e relacionando 

todos os acessos principais; e funcionam, cada um, como recinto dentro do 

recinto.

A presença da arquitectura como enclave: 

reflexões a partir da cerca de Santa Marta de Lisboa
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“Quando Salomão tinha doze anos, subiu ao terraço do palácio do seu pai e 

meditou sobre os lugares altos onde era costume honrar a Deus. (…) Foi 

tão célebre que ainda hoje o tomamos como modelo, mas sem chegar ao 

âmago dessa ideia de génio e de vontade onde a gratidão se confunde com 

o amor mais elevado. Um templo é uma prova de gratidão. (…) Mais tarde 

foi saqueado pelos invasores caldeus e destruído. Mas todos os templos 

são erguidos à bondade de Deus, que Salomão soube o que era e que 

mais ninguém sabe, de tal modo as coisas da terra operam em nós 

contradições.”1

1BESSA-LUÍS, Agustina. O Templo. 1998.

Desde o início das primeiras civilizações que o homem sente necessidade 

de ter um espaço dedicado às questões sagradas. Os templos 

desempenham, desde sempre, um papel fundamental nas sociedades e a 

forma como comunicam é reveladora da própria cultura do lugar onde se 

inserem. 

O MOUCHÃO DO LOMBO DO TEJO é uma ilha situada no estuário do Rio 

Tejo, entre Alverca do Ribatejo e a Lezíria Grande de Vila Franca de Xira e 

a norte da área conhecida como Mar-da-Palha. O mouchão abrange uma 

área de aproximadamente 600 hectares de lezíria, isolados das marés e 

cheias por um sistema de taludes. 

Sendo a desativação da atividade agrícola uma condição prévia do projeto, 

a constante manutenção do sistema de taludes e valas assim como a 

existência dos edifícios de apoio deixam de ser pertinentes. 

Partindo de valores aproximados conseguem-se prever três períodos de 

transformação do mouchão ao longo dos tempos. Devido à erosão 

produzida pelo vento e chuva, as valas deixarão de existir dando lugar a 

uma topografia que pouco a pouco se revelará mais acidentada, dando 

lugar a pequenos charcos e zonas de acumulação de sedimentos. Pela 

ação das marés, o talude acabará por ceder nas zonas mais frágeis e a 

água inundará as áreas de menor cota. 

O EDIFÍCIO situa-se na zona de maior cota a norte do mouchão. Deste 

modo, distancia-se do nível da água do rio e alheia-se aos alagamentos 

temporários das zonas de sapal e caniçal. Ao mesmo tempo utiliza as 

infraestruturas pré-existentes dos edifícios de apoio agrícola. Devido à sua 

condição de isolamento e pelo difícil acesso ao mouchão, torna-se evidente 

a possibilidade de alargar o período de permanência. 

O templo é composto por um espaço central, em torno do qual se anexam: 

um refeitório, um dormitório e um balneário. Por essa mesma ordem, as 

divisões possuem 168m2, 96m2, 48m2 e 36m2. As dimensões dos espaços 

anexos partem da divisão da sala principal em três retângulos de igual 

proporção mas com áreas diferentes. 

O edifício é inteiramente construído em betão armado. Enquanto no 

exterior, o betão é lavado de modo a não revelar as marcas da cofragem, 

no interior pretende-se que o processo de cofragem seja evidente: as 

paredes são betonadas sobre painéis metálicos lisos e os tetos sobre 

tábuas de madeira. O pavimento é feito em lajetas pré-fabricadas e a 

cofragem usada é semelhante à do teto. 

Todos os restantes elementos como janelas, portas, escadas interiores e 

mobiliário, são construídos em madeira de sucupira preta. O sistema de 

eletricidade e água é deixado à vista em tubos de cobre.

Construir um templo.

Processos participativos de regeneração urbana para Santa Cruz do Bispo.
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Excerto do relatório do júri

Depois de definido o grupo final para a escolha do(s) premiado (s) com 

doze trabalhos, uma avaliação foi iniciada que concluiu pela premiação 

exaequo dos trabalhos 7 [António Amado] e 25 [-João Torres]. O primeiro 

apresenta-se como uma resposta projetual de largo espetro em termos 

de escala e enfrentando um tema de futuro, o aumento do nível das 

águas no estuário do Tejo, focando-se na zona do Barreiro. A solução 

apresentada procura uma articulação sensível entre a água, a 

margem e a terra com as actividades humanas, numa grande 

diversidade de situações, não impondo um padrão único e 

perspetivando interações hoje nada exploradas. As qualidades 

formais e espaciais não impositivas, do que se projetou, constroem um 

nova paisagem aliciante para uma vida futura num estuário bastante 

diferente daquele que conhecemos. O segundo trabalho premiado 

propõe um edifício híbrido, como lhe chama o finalista que o 

desenvolveu, e que se radica nas reflexões de Rem Koolhaas em 

Delirius New York (1994) e foi experimentado como modelo construído 

no pavilhão da Holanda em Hannover (2000) projectado pelos MVRDV. 

Nele ressalta a capacidade do projeto em resolver tão complexo tipo 

arquitetónico, conseguindo um conjunto de espaços para uma vasta 

gama de actividades concentradas junto a um nó de transportes, 

propondo um ativo papel urbano para um edifício que faria com que o 

local deixasse de ser tão inóspito quanto o é agora. A consistência do 

projeto com a ideia base é notável, sendo muito convincente o 

modo como é resolvida a especificidade de cada espaço concreto 

no âmbito deste tipo de edifício.

Ana Rocha, Cristina Veríssimo, Filipe Afonso, João Rocha e Michel Toussaint.

Lisboa, 2 de Setembro de 2013

… um grupo de trabalhos 
com um nível de excelência assinalável …

Michel Toussaint
Representante da Ordem dos Arquitectos | Júri Archiprix 2013

… é o reconhecimento do mérito e da visão inovadora.

Henk Van der Veen
Director da entidade instituidora | Fundação Archiprix

Archiprix é sobretudo uma distinção de excelência.

Rita Pinto Coelho
Presidente da entidade instituidora | Fundação Serra Henriques
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