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RELATÓRIO DO JÚRI 

No dia 2 de Setembro de 2013 pelas 11 00 horas reuniu-se o Júri do Prémio Archiprix Portugal 

constituído por Ana Rocha, Cristina Veríssimo, Filipe Afonso, João Rocha e Michel Toussaint e 

assessorado por um dos membros da Comissão Executiva, Pedro Ressano Garcia.Esta reunião iniciou-se 

com um debate sobre conceitos base de Arquitetura articulados com os parâmetros propostos para a 

avaliação dos trabalhos, bem como sobre os possíveis significados e objectivos do Prémio, 

nomeadamente a sua aposta na diversidade de temas e escalas, longe de categorizações que poderiam 

levar a prémios sectoriais. Depois iniciou-se a apreciação dos dez trabalhos mais cotados pela soma da 

votação individual de cada membro do Júri, cujos painéis estavam expostos na sala onde decorreu a 

reunião. Estes trabalhos mais cotados foram os seguintes: 7 [António Amado], 19 [Joana Almeida], 23 [João 

Varandas], 24 [João Schedel], 25 [João Torres], 31 [Inês Gonçalves], 32 [Madalena Torres], 33 [Teresa Ferreira], 

36 [Pedro Santos] e 49 [Marco Beltrão]. Desta apreciação conclui-se que havia uma divisão entre trabalhos 

de maior escala e com uma componente urbanística e territorial muito forte, enquanto os outros se 

focavam mais no projeto, na proximidade com a obra construída. No entanto, considerou-se que a 

valorização qualitativa deveria assentar na coerência da relação entre objectivos e conceção fundada no 

conhecimento do local e dos temas, que os objectivos ou o desenvolvimento do trabalho suscitassem, 

baseados em investigação aplicada especificamente. Depois de uma discussão em frente dos painéis de 

cada um dos dez trabalhos, entendeu-se que valeria a pena observar todos os outros de modo a 

eventualmente alargar o conjunto de trabalhos dos quais seriam escolhidos os ou o premiado(s). Deste 

modo foram adicionados os trabalhos 2 [Alexandre Vicente] e 18 [Inês Martins], tendo-se assim constituído 

um grupo de trabalhos com um nível de excelência assinalável e reflectindo equilibradamente a 

diversidade de temas e escalas que o conjunto dos 49 trabalhos concorrentes encerrava. 

Depois de ter assim 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. 
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