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Editorial

A 5ª edição do Anuário Arquitectura e Engenharia “Quem é 

Quem”  é a única obra do género, numa lógica de promover no 

mercado português a excelência da Arquitectura em Portugal.

É muito mais do que um simples anuário de arquitectura, a nível 

nacional. É uma selecção dos melhores atelier`s em Portugal, 

que se destacaram pela sua originalidade, criatividade e pela 

funcionalidade nos seus projectos já materializados e em 

colaboração com a Anteprojectos.

Nesta 5ª edição, as felicitações e parabéns vão para todos vós, 

ateliers e clientes. O sucesso é de ambos!

Ângela Almeida Leitão
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1m arquitectura engenharia
Arq. Margarida Costa e Silva
Eng. Mário Ferreira

A 1M ARQUITECTURA ENGENHARIA, criada em 2004 por Mário Ferreira, 
engenheiro civil e Margarida Costa e Silva, arquitecta, desenvolve projectos nas 
diversas áreas de Engenharia e Arquitectura, privilegiando um relacionamento 
próximo com os seus clientes. Uma equipa coesa e fortemente motivada que 
garante elevados índices de rendimento sempre com o apoio de tecnologia 
avançada e constante actualização. A empresa desenvolve a sua actividade 
de forma multidisciplinar somando experiências em vários sectores como 
habitação, hotelaria, comércio, serviços e indústria. Cada projecto corresponde 
a uma nova abordagem, que requer uma pesquisa abrangente que motiva  
a equipa no desenvolvimento de novos projectos com o objectivo de promover 
novas formas de vida, através de um trabalho coordenado entre arquitectos  
e engenheiros garantindo qualidade nas suas intervenções.

MARGARIDA COSTA E SILVA
Licenciatura em Arquitectura pela FAUTL, 1998.
Estágio curricular na ARQUITECTANDO, com quem desenvolve posteriormente 
a actividade profissional. Colabora no gabinete NUNO MENANO ARQUITECTOS, 
1997-1998.
Arquitecta coordenadora na T5. Colabora com a empresa 1M. Participa na 
sociedade INSIARQ, 2004-2011. AP-ARQ - Formação complementar de jovens 
arquitectos numa iniciativa conjunta da TECAD com a T5 e INSIARQ, 2005.
Arquitecta coordenadora na 1M, 2011-Presente.

Rua Monsenhor Manuel Teixeira, 10C
1495-065 ALGÉS

66

Palácio das Necessidades - Requalificação Parcial  
- Arquitectura e Especialidades - Lisboa

Março/2021

Casa do Lavre - Projectos de Arquitectura e Especialidades  
- Habitação unifamiliar - Lavre, Montemor

Setembro/2021

Tercena Park - Projectos de Arquitectura e Especialidades  
- Habitação Colectiva - Oeiras

Junho/2021

Projectos

contactos
Telf:
E-mail:
Site:

+351 214 121 269
geral@1mlda.pt
www.1mlda.pt

Perfil

MÁRIO FERREIRA
Licenciatura em Engenharia Civil pelo ISEL–Instituto Superior de Engenharia  
de Lisboa, 1999.
Formação de RCCTE para perito qualificado, (Módulos 1 e 2), ISQ, 2007, 2008. 
Formação em Medidas de Autoprotecção e Gestão de Segurança em Edifícios 
Classificados na 3ª e 4ª Categoria de Risco, FB Formação, 2011. Formação 
Profissional de Técnico Superior de Segurança no Trabalho nível VI, Comunilog, 
2018. Engenheiro civil na VIDOR, 1998-1999. 
Coordenador de projecto na INSIARQ, 2000-2012. 
Coordenador de projecto, 2004-Presente.
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Sede: Av. 1.º de Maio, 68, 3D
2840-120 ALDEIA DE PAIO PIRES

O 21atelier.arq, surgiu naturalmente com gestão e coordenação do arquitecto 
Gabriel Santágueda Claro, licenciado em Arquitectura pela Universidade 
Lusíada de Lisboa entre 2001 e 2006.

 Dos projectos desenvolvidos e executados nas várias vertentes da 
arquitectura, destacam-se os estudos e obras realizadas na área da habitação. 
Os diversos exercícios e estudos desenvolvidos pelo 21atelier.arq, em torno 
do modo de habitar, que acaba por ser específico e adequado a cada família, 
e o modo de como cada utilizador usa os diferentes espaços, procuram tornar 
cada projecto um desafio sempre em busca de uma resposta simples e prática 
às necessidades de cada cliente e de cada família. 

67

Moradia 278
Vila Alegre, Seixal

2021

Moradia 232
Pinhal Novo, Palmela 

2021

Moradia Aroeira
Aroeira, Almada

2021

contactos
Telf:
E-mail:
Site:

Projectos

A experiência como profissional na área da arquitectura e engenharia tem 
sempre como base uma constante aprendizagem e partilha de conhecimentos 
com vários colegas, profissionais e empresas. Desenvolver numa fase inicial 
a actividade como freelancer e colaborador de outros profissionais permitiu 
reforçar aptidões nas várias vertentes dos projectos, desde a fase de estudo  
do objecto arquitectónico até ao modo de construir e ao acompanhamento  
e fiscalização de obras, além de que permitiu também adquirir conhecimentos 
técnicos e práticos sobre ferramentas de trabalho desde o desenho 2D, 3D  
e mais recentemente a tecnologia BIM. 

Em prol do enriquecimento pessoal e profissional, é sempre importante 
manter e alimentar as sinergias e interesses acerca das áreas da arquitectura, 
engenharia, design, moda, fotografia, música e outras áreas profissionais  
que possam ter relevo naquilo do que podem contribuir para os valores  
e sensibilidade arquitectónica tornando cada projecto algo único e singular. 

A arquitectura está assim presente em todo o lado, no dia-a-dia de cada um 
e cabe ao arquitecto pensar, modelar, desenvolver e ser responsável por criar 
espaço, privilegiando essencialmente o seu uso específico.

+351 967 004 501
geral@21atelier.pt
www.21atelier.pt

Perfil

21atelier.arq
Arq. Gabriel Santágueda Claro
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Projectos

contactos
Telf:
E-mail:
Site:

Perfil

Nacala Beach Hotel
Estrangeiro

Novembro/2013

Novas instalações Ferrus 
Leiria

Janeiro/2019

Novas instalações Iveco
Leiria 

Janeiro/2019

+351 911 987 481
arquitectura@2latelier.com
www.2latelier.com

Rua Júlia das Dores Silva Crespo, 137 Lj 3
Quinta dos Capuchos
2400-833 LEIRIA

Projectos referência: 
-Ampliação unidade industrial Pervedant- zona industrial Leiria – ano 2017 
-Ampliação unidade industrial Lusiaves - zona industrial Leiria – ano 2017 
-Loja Balletshop de Leiria, Lisboa, Coimbra, Faro – ano 2015, 2016,  2017, 2018 
-Remodelação Restaurante e esplanada 4 Chemin – Saintmaur de Fosses, 
França – ano 2017/2018 
-Nova unidade comércio e armazém Ferrus Leiria – 2018 
-Retailpark Leiria – Rio Park 2017 
-Percurso e sala de controlo Sonaearauco – 2018 
-Novas instalações Ferrus, Leiria - 2019 
-Novas instalações Iveco, Leiria - 2019

2L’ atelier arquitectos fundando em 2007 por Eduardo Rodrigues nasce  
do paradigma da sua vivência diária entre Lisboa e Leiria, assim gera um 
espaço onde se centra em dar resposta, em conjunto com uma equipa criativa, 
ao desafio que é a criação de elementos de arquitectura.

Na nossa arquitectura procuramos reinventar, reinterpretar e redesenhar  
o conceito arquitectónico em cada intervenção, gerando uma linguagem 
própria e intemporal que se pretende traduzida num fio condutor de uma 
interpretação individual.

Eduardo Rodrigues
Formado em 2003 pela Universidade Lusíada de Lisboa, fez o último ano em 
regime de Erasmus no Politécnico de Milão, tendo frequentado um workshop 
na Alemanha a convite do Politécnico de Milão.
Estagiou e trabalhou no atelier Santa Rita arquitectos onde após alguns anos 
decidiu voltar a cidade natal e constituir a 2L’ atelier arquitectos até aos dias 
de hoje.
Iniciando a sua carreira em projectos de habitação e indústria, passando 
por edifício públicos, concursos e espaços de comércio e serviços, tem hoje 
projectos a nível nacional e internacional.

2L’ atelier arquitectos
Arq. Eduardo Adelino Ferreira Rodrigues
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Contactos
Telf:
E-mail:
Site:

ProjeCtos

Perfil

Alteração e Ampliação da Volvo e Citroen 
Castelo Branco

2019

Alteração de uma loja para Restaurante
Castelo Branco

2020

Construção de uma moradia unifamiliar
Castelo Branco

2021

+351 967 033 129
3jp.arquitectos@gmail.com
www.3jparquitetos.pt

Rua Sr.ª de Mércoles, 
Urb. Qt.ª das Laranjeiras LT7, 2.º Dto
6000-410 CASTELO BRANCO 

Em 2012 organiza atelier próprio continuando a desenvolver o gosto pelo 
projecto e a trabalhar em várias áreas, como a da Habitação, equipamentos 
turísticos, equipamentos escolares, de desporto, saúde, Obras Públicas 
e Serviços, tanto em território Nacional como em território Estrangeiro, 
nomeadamente na Suíça e Luxemburgo onde conta com obras já realizadas.
Ao nível da obra pública é autor de vários projectos e obras como Juntas  
de Freguesia, Pavilhões Desportivos, Espaços de lazer e desportivos exteriores, 
requalificação de Centros de Saúde, Requalificação e Ampliação de Escolas 
Infantis, Primárias e Secundárias, Centros de Escuteiros, Recuperação 
de casas habitacionais em núcleos históricos, mercados municipais, 
requalificação urbana de espaços públicos. Na área de Hotelaria conta 
com experiência em empreendimentos turísticos de 4 estrelas, alojamento 
temporário, vários alojamentos locais, concepção de arquitectura de interiores 
para bares e restaurantes.

João Pires (Castelo Branco, 1977), arquitecto formado pela Universidade 
Lusíada em 2001, versátil e comprometido com uma paixão pela simplicidade 
e sobriedade na imagem final do projecto. Tendo simultaneamente 
desenvolvido actividade em regime liberal e colaborado em gabinete  
de arquitectura e engenharia entre 2002 e 2011 como director  
do departamento de arquitectura, onde teve a oportunidade de desenvolver 
projectos nas mais diversas áreas programáticas, desde a habitação, hotelaria, 
saúde, educação, edifícios industriais e comerciais, várias obras públicas de 
serviços e espaços urbanos como parques, jardins, mercados e loteamentos 
urbanos. Arquitecto com vasta experiência na área da arquitectura  
e acompanhamento de obras, contando até à data com mais de 200 projectos 
desenvolvidos e coordenando equipas multidisciplinares em todas as fases  
de projecto, trabalhando para oferecer um serviço completo e rigoroso  
a cada cliente correspondendo às mais elevadas expectativas.  

3JP. Arquitetos
Arq. João Pires
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Projectos

contactos
Telf:
E-mail:
Site:

Perfil

Restaurante La Rucula
Parque das Nações

Abril/2019

Moradia Unifamiliar 
Seixal

Novembro/2020

Terminal de Autocarros
Fátima

Outubro/2020

+351 213 420 486
geral@4arq.net
portal.4arq.net

Rua Cidade de Bolama, 10, 7D
1800-079 LISBOA

Destacamos os projectos: moradia na Beloura, Alcântara, Restelo e Benfica 
e a reabilitação/ampliação de edifício junto ao Palácio das Necessidades, 
apartamentos em Luanda, Lisboa, Cascais e Oeiras; renovação da Sede  
da Bayer, o Hostel Brickoven Palace e o Edifício Castilho 213. Na Restauração 
os Restaurantes Sea Me Peixaria Moderna, Meat Me, Butchers, Sacramento,  
o Prego da Peixaria, Buona Pizza, La Rucula e o renovado Bicaense, bem como 
o foodcourt do Mercado de Loulé.

A obra da 4+Arquitectos desenvolve-se maioritariamente em Portugal, 
com obras em todo o país de Loulé ao Porto, com enfoque no distrito de 
Lisboa, tendo o Atelier apostado na internacionalização, em Angola e Cabo 
Verde. Conta actualmente com uma equipa de 11 colaboradores, que é 
complementada com colaboradores externos de Arquitectura e parcerias  
com gabinetes de Engenharia e paisagismo.
O Atelier tem um portfólio que abrange desde moradias a apartamentos,  
a edifícios de escritórios, espaços comerciais, lojas, restaurantes, hostel  
ou clínicas.
O âmbito de intervenção abrange da obra nova à reabilitação e à sua 
adaptação a novos usos, como é o caso de Restaurantes e Lojas.
O cuidado no detalhe nas diversas fases de projecto e ao longo da obra, pelo 
acompanhamento dado à mesma; o envolvimento do cliente nas diferentes 
fases e decisões; e o recurso a imagem 3D como ferramenta de trabalho 
na elaboração do estudo prévio, são parte da forma de projectar e que têm 
garantido o sucesso do Atelier.
Esta forma de trabalhar tem como objectivo a satisfação e cumprimento 
dos requisitos base do cliente, e a sua superação, e nos casos de espaços 
comerciais, que a Arquitectura seja uma das componentes de sucesso do 
mesmo, o que nos tem permitido manter uma carteira de clientes ao longo 
dos anos, em que a 4+ tem feito, por exemplo, os diversos restaurantes de 
grupos de restauração como é o caso do Sea Me/ Prego da Peixaria/ Meat Me, 
Butchers, das Pizzaria La Rúcula e do grupo Sacramento.

4+Arquitectos
Arq. Ricardo Brito Antunes
Arq. Filipe Santana
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Contactos
Telf:
E-mail:
Site:

ProjeCtos

Perfil

Lionesa N2
Matosinhos

2019

Adega de Alijó 
Gran Cruz, Alijó 

2014

SP-21
Águeda

2017

+351 22 370 5032
aburmester@aburmester.com
www.aburmester.com

Rua do Cavaco, 96, Afurada
4400-408 VILA NOVA DE GAIA

Na base do sentido Arquitectónico sempre está, independente das ideias,  
das funções e das suas formas, como matéria-prima – o Espaço. Adequar  
o espaço “em si” em “para si” reside a base do Acto Arquitectural.
Neste Acto estará sempre presente para além do conhecimento técnico,  
o sentimento. Por esta razão este Acto transforma-se ao longo do processo  
no prazer de quem o pratica e na procura da realização a quem se destina.

A. BURMESTER ARQUITECTOS ASSOCIADOS, Lda é a empresa que assenta 
no trabalho desenvolvido ao longo de cerca de 40 anos do Arq. Alexandre 
Burmester e dos seus Associados Arqtºs. José Carlos Cruz Gonçalves, Jorge 
Toscano, Hélder Magalhães e Guilherme Burmester, desenvolvendo trabalhos 
na área da Arquitectura e consequentemente no Urbanismo e Design.

A. Burmester Arquitectos Associados
Arq. Alexandre Burmester
Arq. Guilherme Burmeste
Arq. Gustavo Fernandes

Arq. Hélder Magalhães
Arq. José Carlos  

Gonçalves
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Projectos

contactos

Perfil

Telf:
E-mail:

Habitação Multifamiliar
Guimarães 

2022

2 Loteamentos de Habitação 
Guimarães

2022

4 Habitações Unifamiliares
Guimarães

2022

+351 965 365 656
arq.mendes@hotmail.com

Rua de Pedraído, 321
Sande Vila Nova
4805-575 GUIMARÃES

O nosso gabinete não procura seguir ideias ou linguagens predefinidas,  
mas sim refletindo em cada trabalho a sua própria identidade, fazendo com 
que cada obra seja única. Este caminho sólido que aliado ao seu crescimento, 
permitiu o desenvolvimento e qualificação de todos os recursos humanos que 
acompanham o dia a dia da empresa, sendo actualmente o testemunho vivo 
de uma empresa competitiva e em expansão, com projectos além fronteiras, 
seguindo a linha mestra do sucesso e pensando sempre no princípio  
de “Qualquer que seja a coisa boa que construímos, ela acaba por  
nos construir” de Jim Rohn.

Gabinete de Arquitectura A+1 é uma empresa de arquitectura portuguesa  
com mais de dez anos da experiência. Em fase de crescimento, conduzida  
pelo Arquitecto, José Filipe Mendes e pelo Engenheiro, Jorge Alexandre Mendes  
que assente numa equipa pluridisciplinar com elevada competência  
e motivação tem se adaptado permanentemente às necessidades e exigências 
do cliente na procura das melhores soluções, resultando em referência  
de qualidade e inovação. Adoptando soluções de concepção simples  
e sustentáveis e apoiada em metodologias de trabalho interativas,  
procuramos responder a cada desafio por mais complexo que seja.  

A+1 Arquitectura & Engenharia
Arq. José Filipe da Silva Ribeiro Mendes
Eng. Jorge Alexandre Mendes
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Contactos
Telf:
E-mail:
Site:

ProjeCtos

Perfil

Nova Torre de Controlo do Aeroporto de Cascais
Cascais

2020

Academia de Boxe e Escola de Judo Nuno Delgado 
Carnaxide

2021

Passagem Superior Pedonal e Expansão do Trilho da Verdelha
Alverca do Ribatejo 

2021

+351 218 438 550
lisboa@a1v2.pt
www.a1v2.pt

Rua do Mar da China
Edifício Mar do Oriente, n.º 1, Fração 3.1
1990-137 LISBOA

Em 2012 complementa a sua formação académica concluindo  
a Especialização em Arquitectura de Igrejas pela Faculdade de Arquitectura  
da Universidade de Lisboa e actualmente prossegue frequentando  
o Doutoramento em Arquitectura. Na sua actividade profissional incluem-se 
múltiplos projectos englobando diversas especialidades adquirindo  
experiência em projectos  
de Habitação, Cultura, Educação, Religião, Comercial, Corporativo, Industrial, 
Reabilitação e Urbanismo. A sua experiência profissional agrega não só  
a diversidade dos projectos, mas também a complexidade e dimensão  
de algumas obras e a localização das mesmas que implica uma aprendizagem 
e inclusão de culturas locais. Neste âmbito já realizou e coordenou projectos 
para Portugal, Angola, Argélia, Marrocos, Arábia Saudita, Qatar, Namíbia entre 
outros. Desde de 2007 até ao presente é coordenador do Departamento  
de Arquitectura e 3D Imagem com responsabilidades de autoria, coordenação 
e gestão de dezenas de projectos onde se acresce a formação de jovens 
arquitectos. Em 2016 é admitido como membro efectivo do Colégio  
de Arquitectos Urbanistas da Ordem dos Arquitectos.

A A1V2 é uma multinacional portuguesa que presta serviços de concepção, 
consultadoria, fiscalização e gestão de projectos de Engenharia,  
de Arquitectura e de Planeamento Urbano e Territorial, com capacidade para 
dar uma resposta flexível, multidisciplinar, global e integrada às necessidades 
específicas das comunidades onde operamos, respeitando e assimilando 
as diferenças dos nossos clientes. Nuno Rocha Porfírio é licenciado em 
arquitectura pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa  
em 2004, ano em que iniciou a sua actividade profissional como arquitecto.  

A1V2 Engenharia Civil e Arquitectura
Arq. Nuno Rocha e Porfírio
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Projectos

contactos
Telf:
E-mail:
Site:

Perfil

Casas da Senra
Vila do Conde

2020

Casa da Cortinha de Cima
Vila do Conde

2020

Casas dos Aviadores
V.N de Gaia

2021

+351 933 571 032
geral.a2office@gmail.com
www.a2office.net

Alameda dos Descobrimentos, 35
Sala 41
4480-872 VILA DO CONDE

2020 - Menção Honrosa no  International Residential Architecture Awards 2020 
com o projeto Casa JoLa, na categoria “Residencial Interior Build”, promovido 
pela The Architecture Community (EUA). 

2020 - Menção Honrosa no World Design Awards 2020 com o projecto  
da Sede do KuantoKusta , na categoria “Office Building Built”.

2019 - A2OFFICE distinguido como “Most Outstanding in Architectural 
Planning & Design - Portugal”, no Prémio Design & Build Awards 2019, 
promovido pela Build Magazine (Inglaterra). 

2012 - Vencedor do Prémio Work in Progress (Arquitectura / Design), 
promovido pela Ordem dos Arquitectos, com o módulo expositivo 5OC.STRIPES.

O A2OFFICE é constituído por uma equipa de profissionais criativos que  
se dedicam à elaboração de estudos e projectos nas áreas da arquitectura,  
do design e da decoração, com actividade focada tanto em projectos de raiz 
como em projectos de reabilitação e remodelação.

PRÉMIOS E DISTINÇÕES

2022 - Gold Winner no International Interior Design Awards 2021, com  
o projecto Apartamento CR.IS, na categoria “Residential Apartment Interior”, 
promovido pela APR - Architecture Press Release.

2022 - Silver Winner no International Interior Design Awards 2021, com  
o projecto Casa JoLa, na categoria “Private Residential Interior Built”, 
promovido pela APR - Architecture Press Release.

2021 - 1º Prémio no International Residential Architecture Awards 2021 
com o projecto Estúdios S. Vitor, na categoria “Housing Upto 5 Floors Built”, 
promovido pela The Architecture Community (EUA).  

2020 - 1º Prémio no International Residential Architecture Awards 2020  
com o projecto Estúdios FG75, na categoria “Housing Upto 5 Floors Built”, 
promovido pela The Architecture Community (EUA). 

A2OFFICE arquitectura | design | decoração
Arq. Alberto Dias Ribeiro

Quem e Quem 2022_part02_66-463.indd   74 19/05/2022   17:10:13



75

Contactos
Telf:
E-mail:
Site:

ProjeCtos

Perfil

Loja do Cidadão de Constância
Constância

2022

Edifício de Escritórios da Herdade dos Toucinhos
Almodôvar

2019

Creche Municipal de Almodôvar
Almodôvar

2022

+351 912 516 680
laura.palma@a3a.pt
www.a3a.pt/

Rua Coronel Pereira da Silva 4B
1300-147 LISBOA

Em todos os processos de trabalho, o atelier trabalha com uma equipa 
multidisciplinar com capacidade de resposta e conhecimento técnico para 
bem informar e consolidar os projectos.

O atelier tem projectos e obra construída sobretudo na área da Grande Lisboa, 
Alentejo e Algarve, desenvolvendo projectos públicos e privados em diversas 
áreas, tais como habitação, serviços, equipamentos, comércio, indústria  
e reabilitação.

Localizado em Lisboa, e formado no ano de 2017, o escritório A3A Arquitectos 
Associados resulta da associação profissional dos arquitectos Laura Palma  
e Tiago Filipe Santos. 

A A3A actua nas áreas da Arquitetura, Planeamento Urbano, Design e Design 
de Interiores, com actividade centrada no domínio do projecto e da consultoria 
técnica.

A3A Arquitectos Associados
Arq. Laura Palma
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Projectos

contactos
Telf:
E-mail:
Site:

Perfil

Casa no Vale Formoso
Funchal, Madeira

Maio/2020

Casa no Jangão
Ponta do Sol, Madeira

Agosto/2019

Apartamento Freitas
Funchal, Madeira
Dezembro/2021

+351 963 934 434
geral@aa-arquitectos.net
www.aa-arquitectos.net

Caminho da Achada n.º 24  
Bloco 2 - 2.º Esq. 
9000-208 FUNCHAL

AA.Arquitectos é um colectivo de criativos com formação académica  
e profissional nacional e internacional, em actividade no Funchal,  
Ilha da Madeira. Tem vindo a desenvolver ideias e projectos no âmbito  
da Arquitectura combinados com uma cuidadosa análise territorial e social, 
com um modo pragmático de realização. 

AA. Arquitectos
Arq. André Ferreira
Arq. Adriana Henriques
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Autódromo Internacional de Pinhel - Museu Nacional Automobilismo  
e Motociclismo (Construção) - Pinhel 

2018

Falcoaria Nacional de Pinhel - Criação e Tratamento de Aves de Rapina 
(Construção) - Pinhel 

2016

Espaço Bar A Fábrica (Reabilitação) - Pinhel
2019

+351 961 398 625
aade.geral@hotmail.com
www.facebook.com/aade.artes

Rua Doutor Mário Canotilho
n.º 25, 2.º Dto 
6400-302 PINHEL

A par dos projectos de Arquitectura, escreve artigos de opinião para revistas 
e jornais, assim como artigos de opinião crítica na área das artes plásticas, 
possuindo Pós-Graduação em Crítica, Curadoria e Teorias da Arte, pela 
Universidade de Belas Artes de Lisboa.

Joana Correia Saraiva, Arquitecta, exerce a sua actividade profissional  
em Pinhel, uma cidade do distrito da Guarda. Após conclusão da Licenciatura  
e Mestrado em Arquitectura no Porto, colaborou com Gabinetes  
de Arquitectura e Urbanismo do Porto e Viseu. 
Em 2013, decidiu abrir o próprio gabinete, aliando a paixão entre as Artes 
Plásticas e a Arquitectura, criando o espaço AADE | Gabinete de Arquitectura 
Artes Design e Engenharia e AADE | Galeria de Arte. Desde aí, são inúmeros 
os projectos que podem ser contabilizados no percurso desta Arquitecta, 
desde habitações unifamiliares, a equipamentos desportivos e industriais, 
construções de raiz, reabilitações em centros históricos e requalificações  
de espaços urbanos.

AADE Gabinete de Arquitectura 
Artes Design Engenharia

Arq. Joana Correia Saraiva
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Telf:
E-mail:

Concurso para Residência de Estudantes IPVC
Avenida de Figueiredo, Viana do Castelo 

2021

Moradia Unifamiliar
Rua Manuel Pinto de Azevedo, Matosinhos 

2019

Moradia Unifamiliar
Rua Dr Campos Monteiro, Matosinhos 

2020

+351 966 634 708
arq.abreupessegueiro@gmail.com

Rua Godinho de Faria 321
4465-315 SÃO MAMEDE DE INFESTA

Rui Pedro Silva natural do Porto, é licenciado em arquitectura pela 
Universidade Fernando Pessoa. Exerceu as funções de desenhador a partir  
de 1989 na Soares da Costa e VHM num período de 10 anos tendo participado 
em diversos projectos de equipamentos públicos, edifícios comerciais  
e habitacionais. Na Ecop e Enescoord exerceu a actividade em direcção  
de Obra, coordenação e gestão de projectos durante 12 anos.

A equipa Abreu Pessegueiro / Rui Pedro Silva formou-se nos anos 80. 
Conciliando diferentes percursos profissionais resultou numa abordagem 
singular na elaboração de projectos. 

Abreu Pessegueiro nasceu no Porto em 1949. É Arquitecto pela Escola Superior 
de Belas-Artes do Porto desde 1975.Alguns projectos:

– Casa Cardona (moradia) - Vila Real; 1986 – Casa de Olalhas (moradia); 
1987/88 – Casa Manuel Brito - Tomar; 1987 – Edifício Industrial e Escritórios 
- Penafiel; 1993 – Habitação colectiva e Comércio – Gondomar; 1996 – 
Escola Profissional, Habitação e Comércio do Terço, P.I.P. - Porto; 1996/99 
– 4 Habitações Unifamiliares em banda – Penafiel; 2005/2009 – Edifício 
Montebello, Av. Fernão de Magalhães, Porto – Centro Empresarial, escritórios; 
clínica de saúde, centro de desporto, habitação e aparcamento - Projecto 
aprovado. Especializou-se em Projectos de Arte Pública de que salientam: 
1994 – Porto –Túnel na IC2, Painéis cerâmicos; 2000 - Murais em mármore 
gravado, Universidade Portucalense; 2003, 2007, 2009 - em colaboração  
com o Pintor Alfredo Barros. 

Abreu Pessegueiro | Rui Pedro Silva Arquitectos
Arq. Abreu Pessegueiro
Arq. Rui Pedro Silva
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Cine Teatro de Arraiolos 
Arraiolos

2019

Rádio Renascença
Lisboa 
2016

Casa das Fidalgas 
Santar
2019

+351 21 321 0260
info@acustiprojecto.pt
www.acustiprojecto.pt

Rua dos Remolares, 14, 2.º
1200-371 LISBOA

Luís Santos Lopes é engenheiro civil e especialista em Engenharia Acústica 
pela Ordem dos Engenheiros 
É responsável técnico do gabinete ‘Acustiprojecto, lda’.
É também avaliador técnico do IPAC para os laboratórios com acreditação  
na área ‘Acústica e Vibrações’.
Coordenou a especialização em Engenharia Acústica da Ordem  
dos Engenheiros no trénio 2013 / 16.
Foi assessor da Direcção Geral do Ambiente para a elaboração do Regulamento 
dos Requisitos Acústicos dos Edifícios.

A actividade do gabinete Acustiprojecto refere-se ao estudo e projecto  
de condicionamento acústico, em edifícios e no meio ambiente, e inclui  
as seguintes vertentes:
Acústica de Edifícios
Acústica de Salas e Auditórios
Controlo de ruído e vibração de instalações técnicas, em edifícios  
e no meio ambiente
Estudo de impacte sonoro de vias de tráfego, indústrias e diversões
Cartografia do ruído de estruturas viárias e planos de ordenamento territorial
Estudo de conformidade acústica de loteamentos e operações urbanísticas
Avaliação acústica, com base em ensaios efectuados por laboratórios 
acreditados

Acustiprojecto gabinete de engenharia acústica
Eng. Luís Santos Lopes
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Edifício de Habitação Colectiva
Lg Capitão Meireles ~ Porto

2018

Interface Transportes HS João - Porto
2021

Interface Transportes 
Pólo Universitário - Porto

2021
+351 225 390 020
adalbertodias@mail.telepac.pt
www.adalbertodias.com

Rua da Alegria, 796
4000-038 PORTO

2001, o Plano de Pormenor da Frente Ribeirinha de Viana do Castelo  
e o desenho do espaço público do Campo  
da Agonia, como ainda o desenho e requalificação do centro histórico  
de Estremoz.
Para além dos projectos habitação individual e colectiva, em Lisboa, Porto, 
Barcelos, Ofir, a sociedade concluí recentemente o projecto para uma unidade 
hoteleira de 120 quartos em Porto Amboim, Angola, e ainda o do Núcleo 
Arqueológico e Recuperação dos Claustros Superiores e Inferiores,  
da Sé Patriarcal de Lisboa.
Sobre a obra de Adalberto Dias, F. Joss afirma que reflecte “une attitude  
et une volonté de s’inscrire dans une certaine continuité, (...) tant du point  
de vue projectuel que de la pensée. Cela donne un caractère d’intemporalité  
à les oeuvres, qui sont une synthèse entre usage, forme, contexte, proportions 
et matière. Il n’y a ainsi jamais de gestes gratuits et toujours, une fois l’oeuvre 
construite, comme une évidence qui s’en dégage et qui est l’objet de (...) 
recherche projectuelle”.

1 Arquitecto, Professor da HEPIA, Genéve

Sociedade comercial formada em 1997 com sede na Rua da Alegria 796, 
4000-038 na cidade do Porto, formada pelo Arq. Adalberto Rocha G. Dias,  
na sequência da sua actividade como profissional liberal, após estágio  
e colaboração com Álvaro Siza.
Tem como objecto social a realização de projectos e estudos de arquitectura, 
engenharia civil, electrotécnica e mecânica, urbanismo, planeamento  
e paisagismo, decoração e design, direcção de obras, consultoria  
e assistência técnica.
Adalberto Dias assume a direcção da sociedade desde o seu início, como sócio 
maioritário, e nessa qualidade assume a autoria e responsabilidade por todos 
as prestações de serviço da sociedade. Actualmente é sócio gerente seu filho, 
Arq. Adalberto Silva Dias.
A sociedade tem como carteira de clientes organismos do Estado e entidades 
privadas, e os trabalhos elaborados têm sido premiados e publicados no país  
e estrangeiro.
Desde então desenvolveu uma diversificada obra no país e no estrangeiro, 
com obras e projectos de Equipamentos e Serviços, de Habitação Unifamiliar 
e Colectiva, de Recuperação e Reabilitação de Edifícios, de Desenho e Espaço 
Público, amplamente publicados em revistas portuguesas e estrangeiras  
da especialidade, alguns premiados.
Destacam-se, dentro dos projectos de equipamentos e edifícios públicos,  
o Departamento de Eng. Mecânica e as Residências de Estudantes  
da Universidade de Aveiro, o Tribunal de S. João da Madeira, O Funicular  
dos Guindais ou a Estação de Metro do Polo Universitário do Porto.  
Como projectos de reabilitação, entre vários, refere-se o recente projecto 
Recuperação da Igreja e Convento de S. Francisco (premiados em 2017  
com Prémio Nacional de Reabilitação Urbana VI 2017 e Prémio NTP/IHRU 
2017), a recuperação de todo o complexo do edifício da Sanidade e Antigas 
Oficinas para a APDL, SA (também premiado com Prémio Nacional  
de Reabilitação VI - 2015). Como desenho urbano há a destacar a 
Requalificação da Baixa Portuense – Área Leste A Porto Capital da Cultura 

Adalberto Dias Arquitecto Lda
Arq. Adalberto Dias
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Moradia Unifamiliar 
Entroncamento

Maio/2020

Bairro do Boneco - Centro de Documentação Nacional Ferroviário
Entroncamento
Janeiro/2021

Moradia Unifamiliar
Entroncamento
Setembro/2021

+351 911 993 380
geral@adarq.net
www.adarq.net

Rua João Castilho, n.º 3
2330-315 ENTRONCAMENTO

A forma dos edifícios que tem projectado é o resultado de uma estratégia  
de eficácia e não um objectivo de ordem puramente estético. A criação  
de soluções racionais e emocionais, procuram responder aos problemas  
da arquitectura, como o espaço, a luz e escala.
O trabalho do atelier tem estado centrado, sobretudo em criar não só  
a arquitectura ideal, mas de sobremaneira procura e cultiva uma arquitectura 
essencial, que aliada ao seu contexto irá compor um significado.

Falar da adarq, é falar de um atelier multidisciplinar, onde a arquitectura 
desempenha um papel preponderante nesta sua actividade, desenvolvendo 
projectos para clientes privados e para o sector público nacional  
e internacional.
A experiência e reconhecimento adquiridos por este atelier destacam-se 
pelo processo criativo de experimentação, maturação, estratégia e teoria, 
abrangendo várias escalas e conteúdos programáticos.
A exigência da qualidade da fase de projecto, reflecte-se no rigor  
da sua execução.

ADARQ André David Arquitecto, Lda
Arq. André David
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Hotel Rural
Serpins 

2021

Vivenda Moinho do Meio
Miranda do Corvo

2020

Pavilhões Industriais Matinhos 
Lousã
2019

+351 239 991 527
geral@adesenhar.pt
www.adesenhar.pt

Praceta Comandante Fernandes Costa
Loja 7A
3200-211 LOUSÃ

Encontrando-se funcional, técnica e tecnologicamente bem equipado,  
a equipa de que dispomos pode apresentar um pacote integrado de serviços,  
o qual abrange desde o levantamento topográfico, aos contactos exploratórios 
junto das entidades, ao desenvolvimento dos projectos de Arquitectura e sua 
articulação e coordenação com as especialidades envolvidas, preparação dos 
mesmos para o acompanhamento e aconselhamento nas fases de lançamento 
de concursos de empreitadas e adjudicações e a consequente assistência 
efectiva à execução da obra. A nossa actividade pauta-se pela polivalência  
e pelo ecletismo, tendo desenvolvido desde a nossa constituição projectos  
que se concretizaram em obras concluídas nas diversas áreas.

Fundada em 2002 com sede na Lousã, a ADESENHAR é um gabinete  
de projectos de arquitectura, engenharia e topografia que já se encontrava 
implementado na Lousã desde 1992 com o nome de “Amilcar Lopes, lda”.
Os serviços por nós prestados, são baseados numa prestação sempre 
personalizada, eficaz, flexível e cumpridora, que tem vindo a traduzir-se  
numa fidelização da carteira de clientes, reflexo do empenho que sempre 
pomos na defesa dos seus interesses, seja no desenvolvimento do trabalho 
de projecto seja no relacionamento e acompanhamento junto das entidades 
licenciadoras.

Adesenhar
Sérgio Leal
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Reabilitação de Casas Antigas para fixação de novas famílias  
no Concelho de Sernancelhe - Macieira, Sernancelhe

Março/2021

Reabilitação de Edifício para Turismo Rural na Barragem de Carrapatelo 
Marco de Canavezes, Douro

Junho/2021

Escritórios e Showroom da Empresa A.MARTINS Madeiras e Derivados
Lousada

Setembro/2021

+351 254 584 371
geral@advd-arquitectura.com
www.advd-arquitectura.com

Rua 5 Outubro 2
3620-327 MOIMENTA DA BEIRA

Enquanto Arquitectos, somos “manipuladores” do espaço físico que  
nos rodeia, o atelier ADVD pretende alcançar nos seus projectos, outros níveis 
de complexidade, no sentido de alcançar a essência do conforto, visual, físico  
e psicológico.
Somos seres sensoriais, reagimos a tudo que nos rodeia, a Arquitectura  
pode impôr, sugerir ou influenciar comportamentos, estados de espírito  
e bem-estar.
Contrariando a tendência de “rumar” para os meios urbanos o Atelier insiste 
em permanecer na Vila de Moimenta da Beira, distrito de Viseu, no coração  
das “Terras do Demo”.

O atelier ADVD encara cada projecto como um desafio, que deve ser pensado  
e enquadrado de acordo com as suas especificidades, com tudo o que se pode 
absorver e sentir e que define um cliente, um local e um objectivo programático 
como único, de forma a definir uma proposta específica e enquadrada a cada 
realidade.
Nesse sentido, o atelier apresenta uma equipa multidisciplinar, que pretende 
apresentar soluções completas e abrangentes, abordando diferentes áreas  
que se complementam. A Arquitectura, o Design e a Engenharia, nas suas 
várias componentes, são os alicerces do Atelier.

ADVD Atelier Arquitectura, Design e Engenharia
Arq. José David Silva
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Estação Antártica Comandante Ferraz
Antártica

2019

Estádio Municipal de Braga
Braga
2003

Museu MUDAC e Elysée
Lausanne

2021

+351 22 377 6700
mariarui.castanhola@afaconsult.com
www.afaconsult.com

Cais do Lugan, 224, 2.º Esq
4400-492 VILA NOVA DE GAIA

A leveza dos edifícios e a racionalidade da sua construção tem sido  
os principais objetivos dos projetos que tem desenvolvido nos últimos anos.
Nos 40 anos de prática profissional participou e liderou numerosos projetos 
de estruturas destacando-se: o Estádio Municipal de Braga, a Casa da Música 
no Porto, o Museu Paula Rego em Cascais, o Pavilhão Português na Bienal 
de Veneza em 2008, o Teatro Thalia em Lisboa, o Estoril Sol Residence em 
Cascais, o MAC – Museu de Arte Contemporânea para a USP em São Paulo,  
o Novo Museu dos Coches em Lisboa, a Sede da EDP em Lisboa, o Museu MAAT 
em Lisboa, as Instalações SP21 da SAKTHI em Águeda, a Nova Sede da EDP 
em Lisboa, a Estação Brasileira “Comandante Ferraz” na Antártica, o Museu 
de Elysée e MUDAC em Lausanne, o Pavilhão do Brasil na EXPO DUBAI 2021, 
a Sede EDP II (em construção), estando atualmente a desenvolver o Projeto 
“Sines 4.0” em Sines.
Em 2005 ganhou o Prémio “Secil Engenharia Civil” com o Estádio Municipal  
de Braga.

Rui Furtado nasce no Porto em 1959 e licencia-se em Engenharia Civil pela 
Faculdade de Engenharia Civil da Universidade do Porto em 1982, altura  
em que inicia a sua atividade profissional. Hoje é Membro Sénior da Ordem  
dos Engenheiros e Especialista de Estruturas.
Em 2012 foi Professor Convidado da cadeira “Analysis of Structures”  
do Curso de Arquitectura leccionado na “University of Saint Joseph” em Macau.
Nesse mesmo ano aceita o convite para lecionar as cadeiras de “Sistemas 
Estruturais I” e “Estática I” no curso de Arquitetura da Universidade Lusófona,  
o que faz até hoje.
Tem como sua principal ocupação a direção da Afaconsult - Empresa  
de Projetos Multidisciplinares - onde promove a prática de uma filosofia  
de projeto integrado como forma de melhorar o resultado final – O Edifício.
Na sua abordagem aos projetos vê a integração da Estrutura como 
potencializadora do resultado Arquitetónico dos Edifícios. 

Afaconsult
Eng. Rui Furtado
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Clínica de Saúde
Ferreira do Zêzere

Janeiro/2022

Moradia unifamiliar Nelson Soeiro
Ferreira do Zêzere
Dezembro/2021

Moradia unifamiliar Alcamim
FZZ

Junho/2021

+351 249 362 610
antoniohigi@gmail.com
www.aharquitetos.com

Travessa dos Narcisos, 4
2240-342 FERREIRA DO ZÊZERE

Este é o método AH ARQUITETOS!
A nossa equipa multidisciplinar presta um vasto leque de serviços em estrita 
conformidade com as competências legalmente estipuladas e reguladas  
pelas respectivas ordens profissionais: Ordem dos arquitectos e Ordem  
dos engenheiros. Os serviços que prestamos permitem aos nossos clientes  
a poupança de tempo, de recursos logísticos e de custos. Salientamos  
as nossas competências na elaboração de projectos de arquitectura, suas 
fases e seu licenciamento; projectos de execução; no desenvolvimento  
de todos os projectos de especialidade; nos loteamentos, planos de pormenor 
e masterplans; arquitectura paisagista; arquitectura de interiores de todo  
o tipo de usos e por fim na rigorosa fiscalização de obras de construção  
de pequena e média dimensão.

AH ARQUITETOS, têm um historial de mais de 35 anos, tendo iniciado a sua 
actividade com a designação Cartolifer, Lda, na execução de projectos  
de arquitectura e projectos de especialidades, sempre direcionando toda  
a sua actividade para a inovação e o aperfeiçoamento de ideias. 
Desenvolvemos projectos distintos, com o rigor e o “know-how” de mais três 
décadas de existência nas áreas em que operamos. O nosso objectivo é,  
tornar ideias soltas em realidades concretas, promovendo qualidade de vida  
e um elevado nível de satisfação dos nossos clientes. O nosso atelier sempre  
se destingiu dos demais, pela forte vertente humana que aplica durante todo  
o processo, promovendo um contato permanente entre clientes e equipa  
de técnicos especializados. Acompanhando as emergentes formas  
de estudar e apresentar os projectos  de arquitectura temos evoluído, muito,  
na elaboração de imagens 3D, com imagens de qualidade, interiores  
e exteriores, quase reais, ao mesmo tempo que continuamos a desenvolver  
as maquetes de volumes e de detalhe em cada projecto que fazemos evoluir.

AH Arquitetos Unipessoal, Lda
Arq. António Higino
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Sede EDP
Lisboa
2015

Faculdade de Arquitectura
Tournai, Bélgica

2017

Museus L’Elysée e Mudac
Lausanne, Suíça

2021

+351 213 815 650
m@airesmateus.com
www.airesmateus.com

Rua Cecílio de Sousa, 52
1200-102 LISBOA

Neste momento, a estrutura abrange dois escritórios, ambos em Lisboa,  
e estabelece diversas parcerias com ateliers locais para o desenvolvimento  
de projectos internacionais.

Manuel e Francisco Aires Mateus nasceram em Lisboa em 1963 e 1964.
Formaram-se na Faculdade de Arquitectura /U.T.L. em 1986 e 1987 
respectivamente. Começaram a colaborar com o Arquitecto Gonçalo Byrne 
a partir de 1983 sendo que em 1988 começaram a desenvolver projectos 
enquanto autores. O atelier Aires Mateus é fundado nessa altura pelos  
dois irmãos, embora ocupando ainda um espaço dentro do atelier  
do Arquitecto Gonçalo Byrne. A crescente escala de projectos fez com  
que se estabelecessem num espaço maior e autónomo para responder  
às solicitações de trabalho. Desde então, a dimensão e quantidade de trabalho 
tem sido prolífica resultando em diversos prémios de arquitectura nacionais 
e internacionais. A visibilidade do seu trabalho originou convites para realizar 
conferências e leccionar em várias instituições internacionais como a Graduate 
School of Design em Harvard, a Academia de Arquitectura de Mendrisío entre 
outras em Portugal.

Aires Mateus e Associados
Arq. Francisco Aires Mateus
Arq. Manuel Aires Mateus
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Ampliação da Casa Acreditar de Lisboa
Lisboa

Março/2021

Laboratório Municipal de Conservação e Restauro
Vila Franca de Xira

Janeiro/2022

Monte do Arneirinho
Santiago do Cacém

Janeiro/2022

+351 213 952 041
atelier@alarquitectos.pt
www.alarquitectos.pt

Rua da Imprensa Nacional, n.º 36
1250-126 LISBOA

Em simultâneo, desenvolveram actividade independente, tendo participado  
em diversos concursos, onde obtiveram algumas menções honrosas 
(Europan10 em Lisboa; Experimenta Design’09/Galp para a Ponte ciclável  
e pedonal sobre a 2ª circular). Conquistaram também uma presença  
na exposição e catálogo, enquanto finalistas do concurso da Trienal  
de arquitectura de Lisboa’10, Casa em Luanda: Pátio e Pavilhão.

Regressados a Lisboa em 2011, continuam a participar em concursos 
nacionais e internacionais e, em 2014, ganham o concurso por convite  
para a Casa Acreditar do Porto.

A reabilitação é também um tema que o atelier desenvolve com particular 
atenção. Em tempos de crise, é uma actividade com potencial, em que o atelier 
se posiciona com uma postura de prestação de serviço de valor acrescentado. 
Com várias obras de reabilitação em curso na zona de Lisboa, um exaustivo 
acompanhamento de obra e um elevado controlo de custos são factores  
que reputam como fundamentais no serviço que prestam aos seus clientes.

Os arquitectos Mafalda Ribeiro Ambrósio e João Gomes Leitão, fundadores 
do atelier, trabalharam durante 5 anos em Madrid, colaborando com diversos 
ateliers: Mansilla + Tuñón, José María Sánchez García, Brut Deluxe  
e Sancho Madridejos.

A oportunidade de trabalharem em ateliers que ainda hoje privilegiam  
a participação em concursos, reconhecendo-a como uma plataforma  
de experimentação de ideias e conceitos, um modelo de como bem fazer 
arquitectura, foi para ambos uma experiência extremamente enriquecedora.

ALA.rquitectos
Arq. Mafalda Ribeiro Ambrósio

Arq. João Gomes Leitão
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Edifício Condomínio Ribeira D’Abade - Habitação Colectiva
Rua Pedro Álvares Cabral, Gondomar

2003

Edifício Rosário - Habitação Colectiva
Avenida 25 e Abril, Gondomar 

2012

Moradia Rua dos Pescadores
Gondomar

Março/2021

+351 22 464 9084
malco@albertinaoliveira.com
www.albertinaoliveira.com

Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 61
4420-091 GONDOMAR

Albertina Oliveira – Arquitectura Unipessoal Lda., conta também com  
a colaboração de gabinetes técnicos especializados, podendo assegurar  
a coordenação de todas as especialidades, em todas as fases de construção, 
fiscalização da obra, até à sua conclusão.
Qualquer programa de arquitectura é um desafio que abraçamos com 
entusiasmo. Ao longo dos anos temos desenvolvido diversos projectos  
de arquitectura, com programas que vão entre outros, da habitação  
unifamiliar, habitação colectiva, comércio, indústria, equipamentos até  
ao desenvolvimento de peças de Design.

Em 1999 estabeleceu-se e criou o atelier Albertina Oliveira - Arquitectura 
Unipessoal Lda., cuja missão é pensar / propor espaços em que a arquitectura 
seja coerente na resposta às várias condicionantes e se traduza num 
todo com unidade / identidade. A nossa postura traduz-se numa visão 
contemporânea da arquitectura contextualizada nos “vários territórios”. 
Trabalhar com vários programas, territórios, tipos, escalas, são desafios que 
estimulam e desencadeiam em nós uma atitude inquieta, que nos caracteriza 
e consideramos importante no nosso método de trabalho.
Questionar, aprofundar, propor novas abordagens são constantes no nosso 
processo de projecto com a finalidade de se obter soluções de arquitectura 
sustentáveis e coerentes.
Pretendemos que os espaços que propomos sejam promotores da qualificação 
do território, do ambiente, de sensações plenas de felicidade. Apelem  
aos sentidos, tenham emoção e sejam testemunhos de vida.

Albertina Oliveira Arquitectura
Desenhador António Pinto
Arq. Albertina Oliveira
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Urbanização Leonardo Coimbra Paranhos Travessa de Corte-VCIi  
Área de Construção 12.070 m2 - Porto

Maio/1998

Laboratório de Patologia Clínica - Prof. Ernesto Morais  
- Rua da Constituição - Área 1.000 m2 - Porto

Junho/1999

Empreendimento Fontinha - Rua das Musas 28 Fogos - Porto
Junho/2001

+351 938 344 904
geral@arqacm.mail.pt
architect-costa-macedo.blogspot.com/

Rua Júlio Dinis, 911, 4.º Esq
4050-327 PORTO

Se está a pensar em construir, remodelar, restaurar, montar ou alargar os seu 
negócio, ou simplesmente melhorar o meio onde vive. Ligue-nos, envie-nos  
um email para podermos conversar e veremos como podemos ajudá-lo  
a colocar o seu projecto em andamento.

Gabinete de Arquitectura que oferece serviços de design de construção.
Realiza todas as peças desenhadas e escritas, de alta qualidade para uma 
variedade de clientes em todos os sectores. A gama dos nossos serviços vai 
desde o estudo prévio até à parte de desenho de execução. O nosso desejo é 
projectar os sonhos dos nossos clientes, para que depois sejam concretizados.

Alberto Costa - Macedo, Arquitectos
Arq. Alberto Hargreaves da Costa Macedo

Arq. Alberto da Costa Macedo
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Operação de Loteamento para 20 Lotes Habitacionais
Guimarães

2021

Licenciamento para Construção de Edifício de Habitação Colectiva
Guimarães

2021

Licenciamento para Construção de Edifícios de Habitação Unifamiliar
Guimarães, Braga, Loulé e Póvoa de Lanhoso

2021

+351 964 560 704
albertosilva.arq@gmail.com
www.arquitecturas.weebly.com

Rua de S. Martinho, 1637
Sande Martinho
4805-537 GUIMARÃES

A equipa de trabalho do gabinete é constituída por profissionais licenciados  
na área de ARQUITECTURA, ENGENHARIA, que garantem aos seus clientes  
que os seus projectos são realizados e licenciados junto das entidades oficiais 
de forma organizada, rigorosa e competente, acompanhando todas as fases  
de projecto, estudo prévio, concepção, licenciamento e construção.

Na área da ARQUITECTURA concretização licenciamentos de edifícios  
de habitação uni-bi-multifamiliares, operações de loteamento, legalizações  
de edifícios antigos e recuperação arquitectónica de edifícios.

Dentro da área da ENGENHARIA equipa multidisciplinar para elaboração 
todas as especialidades, nomeadamente, projecto de estabilidade, rede 
de abastecimento de águas, rede de saneamento, projecto elétrico, 
telecomunicações, projecto de gás, acústico e térmico e projecto de segurança 
contra incêndios.

Gabinete está situado na freguesia de Sande (S. Martinho), na entrada da Vila 
de Caldas das Taipas, localizada entre as cidades de Braga e Guimarães.

Grande parte dos projectos desenvolvidos distribuem-se não só nestas duas 
cidades, mas também em Chaves, Póvoa de Lanhoso, Barcelos, e Famalicão.

É através da aplicação de uma linguagem contemporânea em que a inovação 
está percetível nos detalhes presente em todos os nossos projectos.

Queremos ainda transmitir nas nossas obras uma simplicidade, clareza  
de formas, uniformidade de materiais e adequação ao meio.

Gabinete no mercado para satisfazer as necessidades dos clientes 
empresariais e particulares na área da consultoria e execução de projectos 
de arquitectura, engenharia e respectivas especialidades, licenciamentos, 
coordenação e fiscalização de obras.

Alberto Silva | Jorge Silva | Vasco Silva
Arq. Alberto Silva
Arq. Jorge Silva
Eng. Vasco Silva

Quem e Quem 2022_part02_66-463.indd   90 19/05/2022   17:10:23



91

Contactos
Telf:
E-mail:
Site:

ProjeCtos

Perfil

Casa Rua Montebelo
Rua Montebelo 59, Porto

2022

Casa Figueira da Foz
Rua Figueira da Foz 102, Porto

2021

Centro Operações e Mobilidade
Braga
2017

+351 918 665 257
alessandropepe1@gmail.com
www.a-pepe.com

Rua Faria Guimarães, 718, 6.º andar
4200-289 PORTO

Em 2006 trabalhou para Balkrishna Doshi in Ahmedabad, Índia, desenvolvendo  
o projecto da Universidade de Pune. Desde 2003 começou a actividade  
em nome individual desenvolvendo projectos residenciais em Turím e norte  
da Itália. Em 2010 colaborou com o arquitecto Álvaro Leite Siza Vieira  
e no 2007 fundou o escritório Alessandro Pepe Arquitecto, cujos projectos 
seleccionados podem ser analisados em www.a-pepe.com. Desde o ano 
2012 o escritório Alessandro Pepe Arquitecto trabalha dentro duas vertentes: 
“Reabilitação do património arquitectural do Porto” cujo objectivo é de 
desenvolver uma teoria de arquitectura que sirva como base nos projectos 
de reconstrução que desenvolve. A outra vertente do escritório desenvolve 
projectos de construção nova em contextos heterogéneos, aplicando como 
base teórica o conhecimento clássico da Arquitectura, especialmente com 
base nos princípio de I quattro libri dell’architettura (Andrea Palladio,1570) que 
possam ser consideradas compatíveis com as técnicas construtivas modernas. 
Em ambas as vertentes o escritório visa a recuperar o conhecimento 
clássico pré-industrial, combinando este com a prática da arquitectura 
contemporânea, observada pelo ponto de vista do regionalismo crítico. 
Alessandro Pepe é membro da Ordem dos Arquitectos de Portugal da Secção 
Regional Norte e da Ordine degli architetti di Torino, na Itália. O seu trabalho  
foi publicado por diferentes meios entre os quais destacam-se: ArchDaily.com, 
Divisare.com, o jornal Público, P3, Anteprojectos, PlataformaArquitectura.cl.

Alessandro Pepe estudou Arquitectura e Construção na Universidade 
Politécnica de Turim, em Itália entre 2000 e 2004, completando a sua 
formação com Luigi Snozzi in Monte Carasso, na Suíça. Em 2005 associou-se 
à organização não-governamental South Indian Federation of Fishermen’s 
Societies, na Índia do Sul trabalhando na reconstrução de Tarangambadi, 
aldeia pescatória do Tâmil Nadu destruída pelo tsunami de 2004.  

Alessandro Pepe Arquitecto
Arq. Alessandro Pepe
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Baja Fresh Mexican Grill
Mar Shopping, Loulé

Setembro/2019

Edifício Habitação Colectiva - 8 fogos
Albufeira

Novembro/2020

Casa Regato
Ferragudo

Março/2019

+351 933 064 088
allarqalgarve@gmail.com
allarq.weebly.com

Rua João de Deus Loja 10
8375-110 SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES

A decoração de interiores foi a última vertente que criaram, que se tem 
mostrado uma oferta complementar aos projectos e que oferece ao cliente 
serviços chave na mão com peças distintas e com um valor bastante aliciante. 
O nosso único e maior objectivo é o poder de transformar cada lugar, relembrar 
a existência com o orgulho no resultado da nossa marca presente.

A allarq combina riscos e atitudes para dar forma aos seus projectos. Com uma 
sinergia perfeita, Mafalda Alves [Oeiras, 1982] e Luís Carraquico [Vila Viçosa, 
1981] ambos licenciados pela Universidade Lusíada de Lisboa, fizeram nascer 
o projecto onde trabalham incessantemente na procura das melhores soluções 
para oferecer a cada cliente um serviço completo e personalizado.Em 2008 
fundaram a allarq, como o maior desafio de lançar os seus traços pessoais  
no mercado da arquitectura. Com a vontade de transformar cada sítio num 
lugar intemporal, com uma identidade própria, procura aliar a funcionalidade,  
a estética e o conforto, sem descurar o detalhe, o pormenor e o requinte,  
que marca a diferença em tudo o que cria. O seu ato projectual dá forma  
aos sonhos de cada cliente. 
Para nós cada projecto é único, com preocupação da vivência do espaço 
no seu todo de linhas simples e intencionais. Com traço contemporâneo, 
elaboram um acompanhamento constante, desde a criação à sua execução. 
Opera a nível nacional e internacional evidenciando o seu crescimento pela 
dedicação, criatividade e entusiasmo que colocam em cada projecto. A sua 
intervenção é abrangente e diversificada: construção de raiz, alteração, 
ampliação, remodelação, nas áreas de habitação, comércio, indústria, 
turismo e restauração (criadores de algumas imagens de marca). Com uma 
equipa multidisciplinar desenvolvem projectos de arquitectura, de interiores, 
engenharia, criação de espaços habitacionais e comerciais, design, 3D,  
e acompanhamento de obra. Destacamos a Casa de Madeira - Terras Novas,  
o Condomínio Origami - Albufeira, Le Thêatre- 9 Lofts - Paris.

allarq . Atelier de Arquitetura (Riscos & Atitudes)
Arq. Mafalda Alves
Arq. Luís Carraquico
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Santo Amaro
Oeiras
2019

Comporta
Comporta

2017

Vista do Paço
Oeiras
2017

+351 910 711 839
info@almeidafernandes.pt
www.almeidafernandes.pt

Rua Borges Carneiro, 61A
1200-617 LISBOA

Os nossos projetos são inspirados no contexto em que se encontram, quer 
sejam sociológicos, materiais, históricos, e têm a ambição de espelhar e inovar 
através do seu ambiente cultural. E os nossos clientes são envolvidos  
no projecto, num diálogo que específica cada detalhe para um ajuste perfeito.

A nossa equipa é composta por jovens arquitectos, dispostos a mudar  
e melhorar o mundo em que vivemos!

Acreditamos que a arquitectura está intimamente ligada às pessoas, e tem  
a oportunidade de melhorar a nossa vida e o mundo em que vivemos todos  
os dias. É um veículo de transformação e de evolução.

Almeida Fernandes Arquitectura e Design
Arq. Afonso Almeida Fernandes
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Igreja e Complexo Paroquial de Santa Maria 
Marco de Canaveses

1996

Remodelação do Restaurante Boa Nova
Leça da Palmeira

2014

Museu de Arte Contemporânea de Serralves
Porto
1999

+351 226 167 270
geral@sizavieira.pt
www.sizavieira.pt

Rua do Aleixo, 53, 2.º
4150-043 PORTO

of Architects; membro da Académie d’Architecture de France; da Royal 
Swedish Academy of Fine Arts; da IAA/International Academy of Architecture; 
da National Geographic Portugal; Sócio Honorário e Membro Honorário  
da Ordem dos Arquitectos Portugueses; membro da American Academy  
of Arts and Letters; Professor Honorário da Southeast University China e China 
Academy of Art e Sócio Honorário da Academia de Escolas de Arquitectura  
e Urbanismo de Língua Portuguesa

Álvaro Joaquim de Melo Siza Vieira nasceu em Matosinhos em 1933.
Estudou Arquitectura na Escola Superior de Belas Artes do Porto entre 1949  
e 1955, sendo a sua primeira obra construída em 1954.
Foi professor na Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, cidade 
onde exerce a sua profissão.
É membro da American Academy of Arts and Sciences; é “Honorary Fellow” 
da RIBA/Royal Institute of British Architects; membro da BDA/Bund Deutscher 
Architekten; “Honorary Fellow” e “Honorary FAIA” da AIA/American Institute  

Álvaro Siza 2 – Arquitecto, SA
Arq. Álvaro Siza Vieira
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Apartamento Nam Van - Remodelação
Macau
2020

Restaurante Vila - Reconversão de Antigo Armazém
Óbidos
2018

Casa Arco do Cego - Ampliação e Recuperação
Lisboa
2016

+351 966 367 775
info@amplo.pt
www.amplo.pt

Rua Actor Isidoro, 29B
1900-016 Areeiro LISBOA

Entre várias trabalhos destacam-se: o apartamento Augusto Machado, Lisboa; 
casa Olho Marinho, Óbidos; casa Arriba, Charneca da Caparica; apartamento 
Nam Van, Macau; estúdio e galeria Marvila, Lisboa; casa Madre Deus, Lisboa; 
apartamento Amadeu, Lisboa; restaurante Vila, Óbidos; apartamento Príncipe 
Real, Lisboa; apartamento São Sebastião, Lisboa; estúdio Freitas Branco, 
Lisboa; casa Foz do Arelho, Caldas da Rainha; apartamento Alcântara, Lisboa; 
casa Arco do Cego, Lisboa; apartamento Ressano Garcia, Lisboa; casa 
Lavadouros, Mafra; Feiras do Livro, Lisboa e Porto.

Valter Perdigão, cresceu entre Lisboa e a ilha da Madeira, formou-se  
na Universidade Lusíada de Lisboa e no Istituto Universitario di Architettura  
di Venezia sob orientação do Stefano Boeri e Arrigo Rudi. Colaborou  
com o Prémio Pritzker Paulo Mendes da Rocha, Bak Gordon arquitectos  
e Cheil Creative Agency.

Inês Ludovino, cresceu entre Caldas da Rainha e Macau, formou-se  
na Universidade Lusíada de Lisboa sob orientação do Pedro Domingos  
e Ricardo Bak Gordon. Colaborou com os ateliers GGLL, Manuel Magalhães  
e Pereira Miguel arquitectos.

Fundado em 2010 pela dupla de arquitectos Inês Ludovino e Valter Perdigão, 
AMPLO arquitectos, está sediado em Lisboa, tem trabalhos desenvolvidos  
em território nacional e em Macau. As áreas de atuação estendem-se desde  
os projectos de construção à recuperação, passando pela habitação, serviços 
e comércio.

Criamos soluções com base na investigação criativa. Acreditamos que tudo  
o que fazemos tem um grande impacto na forma como as pessoas interagem 
e vivem, quer seja numa escala local, regional ou global. O nosso processo 
criativo, passa pelo envolvimento dos clientes, permitindo adequar e aferir  
de forma singular cada tema solicitado. Confrontamos vontades e intenções 
com o objetivo de gerar soluções concretas, sustentáveis e inovadoras. 
Colocamos relevo em cada projecto e oportunidade dada.

AMPLO arquitectos
Arq. Valter Perdigão

Arq. Inês Ludovino
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Loteamento Urbano
Caldas da Rainha

2020

Turismo Rural - Casa de Campo - Vida-Vi
Casal das Freiras

2020

Edifícios de Habitação e Comércio
Nazaré
2020

+351 967 083 288
arq.anacarvalho@gmail.com

Rua Miguel Bombarda, 30, 3.º Dto
2500-238 CALDAS DA RAINHA

Serviços/Equipamentos
- Estádio de Futebol 11 para o “Grupo Desportivo e Cultural de A-dos-Francos” 
em conjunto com o Arq. João Vinagre
- Ampliação de Turismo Rural, em Casal das Freiras, Caldas da Rainha

Industriais
– Ampliação da Central Fruteira - CPF Lda., Bombarral
- Pavilhão Industrial AC Lourenço, Caldas da Rainha
- Ampliação da Prodimat, Caldas da Rainha
- Pavilhão Industrial – Óbidos
Moradias Unifamiliares
- Moradia M&M, Serra da Pescaria, Nazaré
- Moradia J&C, Foz do Arelho
- Conjunto Habitacional - 4 Moradias, Vale Paraíso
- Conjunto Habitacional - 7 moradias, Facho

Arquitecta, licenciada pela Universidade Lusíada de Lisboa em 1996, colaborou 
durante alguns anos com diversos gabinetes de arquitectura participando  
em vários projectos.
Em 2008 licenciou-se em Engenharia Civil pela Escola Superior de Tecnologia  
e Gestão de Leiria, uma área que complementou a sua formação de base.  
Um ano depois em 2009 fundou a sua empresa na sua cidade Natal -  
Caldas da Rainha onde desenvolve várias actividades ligadas à arquitectura, 
e à engenharia civil, nomeadamente: gestão e coordenação de projectos, 
planeamento urbano, interiores, avaliação de imóveis bem como direcção  
e fiscalização de obras.
Nos últimos anos tem elaborado vários projectos nas áreas de arquitectura  
e engenheira civil, dos quais destaca os seguintes:

Engenharia
Parceria com a Edgar Cardoso, Lda
- Projecto de execução da nova ligação ferroviária entre Évora norte  
e Elvas/Caia e linha do leste e ligações à nova linha Évora-Caia incluindo  
a remodelação do edifício de passageiros da estação ferroviária de Elvas
- Projecto de execução da remodelação dos edifícios da Estação  
da Pampilhosa - Linha Beira alta - Linha do Norte
- Ampliação das Subestações Elétricas de Lindela, Massinga e Ndzimbene, 
Moçambique

Habitação Colectiva e Comércio
- Edifício de Habitação, Sitio da Nazaré
- Edifício de Habitação e Comércio, Rua António Carvalho Laranjo, Nazaré
- Edifício de Habitação no Centro histórico, Caldas da Rainha

Ana Carvalho  
Arq. Ana Cristina Carvalho
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Urbanipera Escritório Ceo e Sala de Reuniões
Pera

Dezembro/2020

Moradia Alcantarilha
Silves 
2014

Hotel Maxime
Lisboa
2016

+351 969 030 734
alr.interiores@gmail.com
www.analeonorrocha.com

Vale de Parra cx.postal 269 A
8200-427 ALBUFEIRA

Esse percurso é contínuo e integra agora Pintura e Desenho na Sociedade 
Nacional de Belas Artes e Pintura e Desenho no Ar.CO- Centro de Arte  
e Comunicação Visual.
Procura incessantemente fazer coincidir Arte e Design, cujos valores são cada 
vez mais comuns. No Algarve, funda o Atelier e é aqui que exerce grande parte 
da sua atividade de Designer, embora os seus trabalhos se encontrem por todo 
o país.
Tem uma imagem própria que foi construindo ao longo dos anos de atividade  
e que se identifica com uma estética requintada, algo exuberante e exótica, 
mas com combinações contemporâneas e intemporais. Toda esta combinação 
de valores, conferem aos ambientes desenvolvidos por Ana Leonor Rocha,  
um carácter irreverente e exclusivo. 
Actual e paralelamente ao Design de Interiores , tem-se dedicado às Artes 
Plásticas, no âmbito do Desenho,Pintura, Escultura e Instalação .
Foi recentemente distinguida, pela Internacional Property  Awards, com  
o prémio melhor Residência Privada - Portugal  2019-2020.

Ana Leonor Rocha é fundadora e Diretora criativa do atelier Ana Leonor Rocha, 
Design de Interiores.
Ana Leonor Rocha nasceu em Moçambique, viveu no Algarve de onde é a sua 
família. Estudou e reside atualmente em Lisboa.
Licenciou-se em design de Moda, no IADE- Instituto de Arte e Design  
e começou nessa época a fazer os  primeiros trabalhos na área de Design  
de Interiores, as primeiras experiências, como costuma dizer. Seguiu-se  
a Arquitetura de Interiores, na Escola de Design Ricardo Espírito Santo e 
Silva, pois foi nesta área que mais trabalhou. As crescentes e multifacetadas 
exigências profissionais obrigaram a um constante aprofundamento das áreas 
técnicas e artísticas acabando por desenhar um perfil académico único e onde 
pontuou igualmente a joalharia no Ar.CO- Centro de Arte e Comunicação Visual. 

Ana Leonor Rocha Atelier
Designer Ana Leonor Rocha
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Moradia Unifamiliar Nevogilde
Rua do Molhe, Porto

2020

Edifício Fábrica das Devesas
Rua da Conceição, Porto 

2020

Apartamento em Alcântara
Rua 1.º de Maio, Lisboa

2017

+351 223 275 354
geral@anarchlab.pt
www.anarchlab.pt

Rua Miguel Bombarda, 154 CV, 4050-377 PORTO
Rua Rodrigues Faria, n.º 99, Edifício I - Espaço 3.12
1300-501  LISBOA

Actualmente a equipa é composta pelos Arquitectos Cristina Pinto  
(Office Manager), José Azevedo (Project Manager), André Gomes,  
Cristina Pino, David Quinas, Inês Silva e Sara Moreira, contando ainda  
com o apoio administrativo de Jaquelina Ponte.

instagram @anarchlab

Anarchlab, an architecture laboratory, foi fundada em 2013 no Porto  
e é liderada pelos Arquitectos Pedro Ribeiro da Silva e Pedro Barata,  
que individual ou colectivamente, tiveram vários projectos premiados  
em concursos nacionais e internacionais, estando representados na Bienal 
Ibero-Americana de Arquitectura e Urbanismo, Trienal de Arquitectura  
de Lisboa e Bienal de Arquitectura de Veneza.

Anarchlab tenta usar cada projecto para somar pequenas invenções ao mundo.

Tem escritório no Porto e em Lisboa e projectos e obras em curso em Portugal, 
Espanha e França.

Anarchlab 
Arq. Pedro Barata
Arq. Pedro Ribeiro da Silva

Perfil
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Telf:
E-mail:

IMove Studio
Vila Verde- Sintra 

Março 2021

Conjunto Habitacional
Mem martins - Sintra

Setembro 2021

Moradia Fontanelas
Sintra

Outubro 2021

+351 965 336 375
andreianjos@me.com

Rua Nuno Gonçalves n.º 11, 4.º Dto
Algueirão-Mem Martins
2725-495 SINTRA

A equipa é formada por arquitectos, engenheiros, arquitectos paisagistas, 
decoradores e designers que trabalham em estreita cooperação, prestando 
vários serviços, entre os quais consultoria, projectos de Arquitectura e todas  
as especialidades, projectos de remodelação, recuperação, decoração  
de interiores, coordenação e fiscalização de projectos e obras.

Todos os programas são desenvolvidos num contexto em que o conteúdo 
programático e funcional tem extrema relevância. A actividade do Atelier 
Andreia Anjos abrange assim as áreas de habitação, turismo, comércio, 
serviços e indústria.

O trabalho é vocacionado para uma arquitectura pautada de estilo  
e identidade que, através do intenso trabalho, proporciona um novo conceito 
espacial e intensifica a paisagem arquitectónica existente. Com as várias 
parcerias desenvolvidas desde 2007, esta equipa dá garantia de um serviço  
de excelência.

O Atelier Andreia Anjos foi fundado em 2006, após a conclusão do estágio 
profissional da fundadora. Sediado em SINTRA, assume a coordenação  
de todas as especialidades envolvidas em cada projecto, reduzindo assim  
as preocupações dos donos de obra. 

Andreia dos Anjos Arquitecta
Arq. Andreia Anjos
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Hopscotch - Casa em Brejos
Brejos da Carregueira, Comporta, Alcácer do Sal 

2019

Altinho - Casa na Junqueira
Rua da Junqueira, Lisboa 

2019

Casa em Caxias
Caxias, Oeiras 

2012

+351 919 046 363
acl@antoniocostalima.com
www.antoniocostalima.com

Av. 24 de Julho, 4B, Armazém 4
1200-480 LISBOA

Todos os dias a equipa está envolvida de coração e alma em busca da resposta 
certa para cada projecto, enquadrada numa incontornável responsabilidade 
social e cultural.
A criatividade é usada para promover novas formas de viver visando  
a construção de uma sociedade melhor e mais humana.

O atelier António Costa Lima Arquitectos existe desde 2012. Vem dar 
continuidade ao trabalho de um dos sócios da antiga L Arquitectos –  
António Costa Lima.
A empresa desenvolve sua actividade de forma multidisciplinar, multiplicando 
a experiência em diversos sectores: residencial, educacional, escritórios, 
serviços e industrial.
Podemos destacar projectos de reabilitação, ampliação, construção nova  
e alterações interiores, bem como desenvolvimento de conceitos para imóveis, 
e resorts, estudos de viabilidade, design e imagem de marca e serviços  
de fiscalização de obra.

António Costa Lima Arquitectos
Arq. António Costa Lima
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Moagem Heritage
Leiria 

Setembro/2018

Empreendimento do Lago - Soltroia 
Troia 

Maio/1999

Monte Real - Hotel - Termas e Spa
Monte Real, Leiria 

Julho/2009

+351 917 219 937
antoniogarcia.arq@gmail.com
www.agarquitectos.pt

R. Prof. Orlando Ribeiro, 6, Escritório V
1600-796 LISBOA

PROJECTOS PREMIADOS:
- MOAGEM HERITAGE – “PRÉMIOS CONSTRUIR” – Projecto nomeado, na cat. de 
“Arquitectura - Reabilitação”–2019
- MOAGEM HERITAGE – “SAPA AWARDS” – Vencedor na categoria de 
“Reabilitação de edifício habitacional”–2018
- MONTE REAL - HOTEL, TERMAS e SPA – “PRÉMIOS TURISMO DE PORTUGAL” - 
Menção Honrosa na categoria “Renovação – Projecto Privado”–2009
- “EMPREENDIMENTO DO LAGO” - SOLTRÓIA – “OSCARES DO IMOBILIÁRIO”- 
2º Prémio na categoria de “Turismo” – Concurso promovido pela revista 
“Imobiliário”–1998.
- CAMPO GRANDE 380 – Edifício Habitacional - “OSCARES DO IMOBILIÁRIO”- 
1º Prémio na categoria de “Habitação” – Concurso promovido pela revista 
“Imobiliário”–1997.

Gabinete de Arquitectura e Urbanismo fundado no ano 2000, sediado  
em Lisboa e dirigido pelo Arq. António Garcia, Licenciado em Arquitectura  
pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa em 1980, membro da Ordem  
dos Arquitectos e do Colégio dos Arquitectos Urbanistas.

Do seu Curriculum, fazem parte diversos projectos de habitação, serviços 
e turismo assim como urbanizações ou loteamentos. Nos últimos anos, 
a reabilitação urbana tem merecido especial atenção destacando-se a 
renovação das Termas e Hotel de Monte Real e a reabilitação do grande edifício 
do antigo convento de S. Francisco em Leiria e posterior Companhia Leiriense 
de Moagem, transformado agora em habitação e comércio.

António Garcia Arquitectos
Arq. António Garcia

Perfil
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Plano de Acessibilidades Pedonal de Lisboa Ocidental 
Lisboa
2019

Centro de Visitas “Manoel D. Poças Jr. S.A.” (Vinhos)
Rua Visconde das Devesas, Vila Nova de Gaia

2018

TRUECLINIC - S.A.
Porto
2019

+351 916 699 935
asm.arquitectos@gmail.com
www.amsm-arquitectos.pt

Rua Joaquim Lopes, 37,  1.º Esq
4100-291 PORTO

Dessas intervenções, destacamos as mais relevantes:
Requalificação dos espaços exteriores do Bairro do Bom Sucesso, no Porto
Requalificação da zona envolvente à muralha de Sines (1º classificado)
Requalificação do Largo Conselheiro António Cândido, em Amarante  
(1º classificado)
Elaboração do PLANO DE ACESSIBILIDADES DE LISBOA – Zona ocidental
Centros de Visitas da MANOEL D. POÇAS Jr, S.A.
Sede da TRUECLINIC, S.A.
Moradia H&G, no Marco de Canaveses
Moradia JCR, em Miramar, V.N.Gaia

Susana Machado, arquitecta, licenciada pela Faculdade de Arquitectura  
da Universidade do Porto em 1997 e Pós-Graduada pelo Centro de Estudos  
de Direito do Ordenamento, do Urbanismo e Ambiente, na Faculdade de Direito 
da Universidade de Coimbra em 2002, é membro efectivo da Ordem  
dos Arquitectos desde 1997.
Desenvolve, desde 1997 até ao momento actual, assessoria na Ordem  
dos Arquitectos. Realizou um estágio académico na Câmara Municipal do 
Porto e colaborou com os gabinetes Carlos Guimarães e Luís Soares Carneiro, 
Arquitectos lda, e Vastus – gabinete de projectos, planeamento e ambiente lda. 
Com um percurso profissional que abrange diferentes áreas da arquitectura 
designadamente a intervenção em espaço público, edificado, realiza ainda 
funções de consultoria técnica e de formadora.

Com António Mota, forma a empresa em 1999. Ao longo dos últimos 23 anos, 
foram muitos os projectos, estudos e pareceres elaborados e decisivos para 
vida de particulares e da comunidade.
A actividade da AMSM-Arquitectos, Lda é muito abrangente, abordando  
as mais distintas áreas, designadamente o Projecto e Planeamento do Espaço 
Público, Acessibilidades no Espaço Público e no Edificado, Projecto de Edifícios 
Públicos, Edifícios Privados de utilização Colectiva, Moradias e múltiplas 
intervenções de Reabilitação e Recuperação.

António Mota, Susana Machado Arquitectos
Arq. Susana Machado
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Grupo Trofa Saúde - Hospital Privado de Valença
Avenida Miguel Dantas, Valença

2020

Royal S. Paulo Hotel - Villas & Spa
Largo D. João IV e Rua do Convento em Vila Viçosa, Évora 

2019

Remodelação do Quarteirão da Ordem da Trindade para a Celestial 
Ordem Terceira da Santíssima Trindade

Rua da Trindade, Porto 
2019

+351 220 160 464
geral@aslassociados.com
www.aslassociados.com

Rua Gonçalves Zarco, 1129E n.º 27, r/c
4450-685 Leça da Palmeira, 
MATOSINHOS

Conta com uma equipa de pessoas totalmente dedicadas que fazem  
a diferença e dão atenção aos detalhes, trabalhando lado a lado com  
os clientes para encontrar as melhores soluções de engenharia. Uma equipa  
de excelência que traduz o sucesso da ASL. Actualmente, o Conselho  
de Administração da ASL é constituído por António Lessa e Sónia Gomes, 
ambos engenheiros civis de formação. António Lessa, fundou a empresa  
em 2006 e, desde então, acumulou ao longo da sua experiência profissional, 
a direcção, gestão e coordenação de vários estudos, projectos, coordenação 
e fiscalização, nos mais diversos domínios. Como empresário empreendedor, 
determinado e visionário, foi António Lessa o principal responsável pelo forte 
crescimento da empresa, tendo também iniciado a sua internacionalização, 
com uma incursão no Brasil em 2011. Sónia Gomes, é sócia da ASL desde a sua 
fundação, passou primeiro por outras experiências profissionais, em alguns 
empreiteiros nacionais de renome. Integrou a ASL em 2008 com funções 
de gestão. O crescimento da empresa e a diversificação das actividades 
trouxeram novos desafios, do ponto de vista económico-financeiro  
e organizacional, onde Sónia Gomes teve uma participação activa, tornando  
os processos mais eficazes e dando suporte às novas estratégias. Partilham  
a liderança e gestão da empresa, com valores bem definidos, inerentes  
à cultura empresarial de todo o grupo ASL.
“Os nossos valores e a integridade no momento de decidir sustentam tudo  
o que fazemos. As pessoas sempre em primeiro”. – Sónia Gomes

A ASL presta serviços de engenharia e baseia a sua estratégia de actuação  
na oferta de um serviço global, nomeadamente, a consultoria e assistência  
ao dono da obra, a elaboração de Estudos e Projectos Multidisciplinares, assim 
como, todas as actividades inerentes à Fiscalização e Gestão de Obra.  

António Santos Lessa & Associados
Eng. António Lessa
Eng. Sónia Gomes
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Reabilitação do Palácio dos Correios - Sede Critical Techworks 
Porto
2021

Edifício Ouro Residence
Porto
2020

Reabilitação Cinema Império
Lisboa
2021

+351 22 510 6391
geral@apel-arquitectura.pt
www.apel-arquitectura.pt

Avenida do Bessa, 290, 1.º Esq Frente
4100-012 PORTO

A internacionalização foi um dos maiores desafios abraçados pelo Arquitecto, 
tendo já projectado para Espanha, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, 
Cabo Verde, Guiné Equatorial, Argélia, Venezuela e Brasil.
Nas últimas quatro décadas, apesar da sua postura “lowprofile”, acabou por 
não passar despercebido, tendo-se visto envolvido em algumas polémicas  
a que o tempo veio dar-lhe razão.
Reconhecendo que a arquitectura é uma ciência interdisciplinar, a história 
comprovará como Ginestal Machado conseguiu ter uma intervenção social, 
dinâmica e conceituada através das suas obras.

Ginestal Machado
Licenciado pela prestigiada Escola Superior de Belas Artes da Universidade do 
Porto, Ginestal Machado iniciou a sua actividade como profissional liberal em 
1973, desenvolvendo pequenos trabalhos individuais e colaborando, até 1975, 
com o Arq. Joaquim Marques de Araújo.
Entre 1975 e 1985, desenvolveu fundamentalmente projectos de edifícios  
de habitação social por encomendas diversas: Instituições Públicas, Câmaras 
Municipais e Cooperativas de Habitação.
Em 1985 fundou a APEL, empresa que actualmente, com mais de três décadas 
de actuação no mercado imobiliário, conta com um vasto portefólio de mais  
de 650 projectos.
No conjunto são obras que fazem de Ginestal Machado um dos arquitectos  
da sua geração que mais marcou a cidade do Porto, sendo também aqui que 
se tornou um arquitecto do Mundo.
Muitos dos edifícios comerciais e complexos de habitação construídos nas 
últimas décadas no Porto são da autoria da APEL. Um grande número de obras 
de dimensão significativa sobretudo no distrito do Porto, mas também em 
várias outras cidades portuguesas. Centros Comerciais e de Negócios, Edifícios 
Multifuncionais e grandes Complexos Habitacionais absorvem boa parte  
da produção do atelier de Ginestal Machado, devendo-se-lhe também, várias 
obras de remodelação, recuperação e reabilitação patrimonial de edifícios  
e espaços classificados.

APEL
Arq. Ginestal Machado
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Projecto de Reabilitação da Ex-Litografia Lusitana em Escritórios 
Centrais da Ascendi - Boavista, Porto

Dezembro/2021

Reabilitação da Zona Norte do Concelho de Espinho, entre o ReCaFE  
e a Rua 20 - Espinho, Aveiro

Maio/2021

Quinta de Soutelo - Terras de Bouro (Gerês)
Rio Caldo, Valdezende, Terras de Bouro

Janeiro/2022

+351 911 504 775
apload@apload.pt
www.apload.pt

Rua Dr. Augusto Martins, 90, 2.º, Sala 4
4470-145 MAIA

Luísa Almendra Roque, nasceu em Bragança em 1975. Ingressa no curso de 
Arquitectura Paisagista da Universidade de Évora, onde se Licencia em 2001. 
Dedica-se às diferentes vertentes e âmbitos da Arquitectura Paisagista, 
Ordenamento da Paisagem, Planeamento, Projectos e Obras. Coordena  
na APLOAD o Departamento de Arquitectura Paisagista, desde a fase 
conceptual e criativa de projecto, até à definição e orientação estratégica 
e sustentável. Actua nos mais diversos campos desde análise, concepção, 
execução técnica, coordenação e supervisão de projectos e acompanhamento 
de obras. É cofundadora da APLOAD - Arquitectura Paisagista Lda., da qual 
é sócia-gerente desde a sua fundação, em 2010. Assumindo a gestão 
estratégica e desenvolvimento da empresa, decide mais tarde expandi-la  
para um formato inovador que, além da Arquitectura Paisagista, passa 
a abraçar também o domínio da Avaliação e Planeamento Social, um 
Departamento de serviços que emerge em 2012 sob coordenação  
do Sociólogo José Carlos Bronze. 
Com esta reformulação a empresa passa a designar-se APLOAD Lda., e podem 
ser consultados alguns dos seus trabalhos em: www.apload.pt.

A APLOAD - Arquitectura Paisagista nasceu no início de 2010, afirmando-se 
como uma referência na área da Arquitectura Paisagista. 
A Coordenação da Equipa está a cargo da Arquitecta Paisagista Luísa Almendra 
Roque, que assume também a gerência da empresa. 

APLOAD Lda
Arq. Luísa Almendra Roque
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9 Moradias no Camarido
Caminha

2022

Reabilitação Moradia da Eira
Sobreposta, Braga

2022

Reabilitação Moradia na Aroeira
Almada

2022

+351 918 153 271
geral@aptoarq.pt
www.aptoarq.pt

Rua Dr. Justino Cruz, n.º 154
3.º Andar, Sala 8 
4700-314 BRAGA

O produto final desta prática congrega, sempre que necessário, o trabalho  
de equipas multidisciplinares através de parcerias com arquitectos, 
engenheiros, arquitectos paisagistas e de interiores, bem como com  
os mestres das diferentes artes presentes em obra, num espírito colaborativo 
e iterativo.

A APTO Arquitectura nasce em 2015 com a encomenda para a elaboração  
do projecto de reabilitação e ampliação do Mercado Municipal de Braga  
na sequência do primeiro lugar obtido pelos seus fundadores no concurso  
de ideias. Apenas em 2019 fixa e consolida a sua estrutura na configuração 
actual desenvolvendo desde então projectos nas áreas de habitação singular  
e colectiva, hotelaria e turismo, comércio e serviços, e urbanismo.

O trabalho desenvolvido, mais do que ser identificável através de uma  
linha estética definida e estática, assenta a sua postura na comunicação  
e entendimento do cliente/utilizador e numa linha de pensamento que começa 
por ser analítica e investigativa na asserção e sistematização dos potenciais  
e condicionantes de cada desafio, passando a ser audaz e pragmática  
na busca de uma resposta única e adaptada que se quer em equilíbrio sobre  
a linha entre continuidade e disrupção.

APTO Architecture Provided Through Optimization
Arq. Rui Araújo
Arq. Luís Santos
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Casa Siamesa
Vila Nova de Gaia

2015

Casa Rochedo
Marco de Canaveses

2013

Casa das Arvores
Vila Nova de Gaia

2022

+351 960 010 139
info@ar2a.pt
www.ar2a.pt/

Rua Conde São Salvador, 378 6 f Esq.
4450-264 MATOSINHOS

Desenvolvemos projectos em território nacional, mas trabalhamos também  
de forma contínua para a Suíça quer através de colaborações externas para  
o atelier meier + associés architectes quer através do nosso escritório satélite 
LINK formado em conjunto com a Carpo Studio.

Vemos na colaboração o nosso maior objectivo e interessa-nos unir  
os profissionais da construção no sentido de criar uma arquitectura melhor  
e mais sustentável.

Desenhamos os edifícios dos nossos clientes com se fossem nossos e é por 
isso que nos empenhamos no desenvolvimento de projectos rigorosos quer 
seja do ponto de vista económico como arquitectónico.

A AR2A é uma equipa dinâmica e pronta a transformar ideias em edifícios que 
farão parte da vida dos nossos clientes!

Vagueamos por todos os campos da arquitectura, desde o planeamento 
urbano até ao desenho de mobiliário, passando pelo projecto de edifícios 
privados e públicos e o concurso.

AR2A Atelier de Arquitectos
Arq. Adriano Reis

Arq. Sofia Gaspar
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Revisão do Projecto da Ponte de Tono
Oécusse, Timor-Leste

2017

Edifício do M.U.D.E - Museu do Design e da Moda Ampliação e Reforço 
Sísmico - Rua Augusta 24, Lisboa

Setembro/2015

Reabilitação e Ampliação do Complexo - Biblioteca e Arquivo Municipal 
de Grândola - Rua Dr. José Pereira Barradas, Grândola

Junho/2018

+351 218 439 363
ara@ara.pt
www.ara.pt

Travessa do Corpo Santo, 10, 1.º Esq
1200-131 LISBOA

A ARA, tem-se afirmado com sucesso nas vertentes de projecto-Construção 
Nova e/ou Reabilitação e Reforço Estrutural, em Obra Pública ou Particular.  
No quadro técnico, alia projectistas com larga experiência e jovens 
engenheiros, retirando dessa heterogeneidade as melhores vantagens para  
os projectos que realiza. O vector internacionalização da ARA, manifesta-se 
nos projectos de grande dimensão para Cabo Verde, Angola, Moçambique  
e Timor-Leste, e pela sua experiência na colaboração com gabinetes  
da Alemanha, Angola, Espanha, EUA e Itália. A ARA elaborou projectos com 
obras premiadas: Prémio Valmor 2011, ARQ–Escola Secundária Rainha  
D. Leonor; Prémio Reabilitação Vasco Vilalva/C. Gulbenkian–Reabilitação 
Edifício R. Fanqueiros 81; Prémio FAD 2013, ARQ–Reabilitação e Ampliação 
Escola Secundária em Sever do Vouga; Prémio FAD 2018, Cidade  
e Paisagem–Requalificação Praça do Fonte Nova, Lisboa.

ARA Alves Rodrigues e Associado, Lda: Projectos de Engenharia Estruturas  
para Edifícios, Obras Hidráulicas, Pontes, e Consultadoria, fundada em 2000.
Fernando Rodrigues e Cristina Martinho, sócios e responsáveis técnicos  
da ARA, acumulam às funções de Gestão, a Coordenação e Direcção Técnica 
dos Projectos elaborados pela ARA; Ambos são Engenheiros Civis, de 
Estruturas pelo IST Lisboa, e membros Sénior da Ordem dos Engenheiros.
Fernando Rodrigues, sócio fundador responsável pela Direcção da ARA,  
é o principal responsável pela componente internacional dos projectos da ARA. 
Licenciado 1987, apresentou comunicações: no XX Congresso Eng. Estruturas, 
c/ Eng. Matos Silva, nas Jornadas Eng. Civil do LEA; É Assistente Convidado 
responsável de Estruturas I e II do Curso de Arquitectura da UAL; Perito técnico 
pelo Tribunal.
Cristina Martinho, é desde 2007 co-responsável pela Coordenação e Direcção 
Técnica dos Projectos elaborados pela ARA. A experiência acumulada desde 
1991, permite alcançar soluções estruturais que exponenciam a arquitectura, 
e que privilegiam a racionalidade da construção.

ARA Alves Rodrigues e Associado, Lda
Eng. Fernando Rodrigues
Eng. Cristina Martinho
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South Valley - Mega Condomínio Anti-Aging e Bem-estar de Luxo
Algarve
2022

Reabilitação - Reconstrução 3 Prédios no âmbito do Plano Pormenor  
da Recuperação da Zona Sinistrada do Chiado - Lisboa

1994

Lotus Hotel - Hotelaria
Kunming, China

2017

+351 213 240 920
geral@toteser.com
www.toteser.com

Av. Miguel Bombarda, 36, 12.º A
1050-165 LISBOA

Exemplos de alguns projectos que se destacam na óptica do Bem-Estar/
rentabilidade: o mega condomínio anti-aging e Bem-Estar de luxo; três 
edifícios reabilitados no Chiado, com gestão TOTE SER para os seus 
proprietários, onde temos distribuído dividendos de alta performance resultado 
de uma apurada exploração integrada; o Luz Soriano Palace, reconstrução 
total de um edifício residencial charmoso e com história no Bairro Alto;  
e o Lotus Hotel, um projecto de hotelaria para clientes asiáticos.

É crucial a obtenção de um projecto altamente vendável, que proporcione 
o Bem-Estar do utilizador e a consequente maior procura que reflete a sua 
rentabilidade seja numa situação de arrendamento ou venda, tornando-as 
mais imediatas. É a arquitectura associada à identificação de oportunidades, 
estudos de rentabilidade e à gestão e desenvolvimento de activos que 
caracterizam um parceiro local experiente no mercado imobiliário português.

Architecture TOTE SER especializou-se numa arquitectura para Investidores 
com a Missão de proporcionar o Bem-Estar do utilizador através do conforto, 
funcionalidade e estética. São aplicadas inúmeras técnicas que proporcionam 
sempre uma aparente maior percepção do espaço.

O mindset está na optimização do espaço / conceito do negócio para se obter 
a máxima valorização-rentabilização em cada investimento.

Mais de 25 anos de experiência a trabalhar com investimento imobiliário  
e como co investidores a empresa actua hoje como representante local  
de investimento privado e institucional, nacional e estrangeiro, em Portugal.

Architecture TOTE SER
Arq. Hélder Pereira Coelho

Arq. Miguel Meira
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Moradia Unifamiliar 
Fradelos, Vila Nova de Famalicão

Outubro/2017

Moradia Unifamiliar Ondina
Jesufrei, Vila Nova de Famalicão

Março/2019

Unidade Industrial Quantal
Rio Mau, Vila do Conde

Junho/2016

+351 932 986 479
andrerodrigues@arjproject.pt
www.arjproject.pt

Rua Camilo Castelo Branco, n.º91
4760-127 V. N. FAMALICÃO

O fantástico apoio de uma equipa multidisciplinar que idealiza, desenha, 
estrutura e constrói, faz da ARJ Project uma solução multifacetada para  
o seu investimento.

Conta com o empenho de profissionais com vários anos de experiência,  
cientes da importância e responsabilidade no processo evolutivo do projecto 
na procura da excelência, razão pela qual conquistamos a confiança  
dos nossos assíduos clientes e parceiros.

Prestamos um serviço e uma equipa que vai desde o design gráfico e produção 
multimédia, à arquitectura e engenharia, consultoria jurídica e legislativa 
e fiscalização de obras, de forma a obter a melhor solução com o máximo 
retorno do investimento.

Temos uma história que nos permite acolher e supervisionar qualquer tipo  
de construção e técnicas, seja em madeira, metal ou betão.

Fundado em 2015, a ARJ Project procura, através de um conjunto de vontades 
e necessidades do mercado, responder à dinâmica empresarial e privada, 
sempre com a preocupação de gerir compromissos e superá-los todos os dias 
de acordo com o projecto mais destemido ou mais original.

2019 foi um ano de mudança para um novo espaço de forma a promover uma 
melhor comunidade e centralidade.

O principal objectivo é superar sempre as expectativas dos nossos clientes, 
oferecendo-lhes dedicação e profissionalismo, adequando as suas ideias ao 
seu investimento e às melhores soluções, procurando assumir os seus desejos, 
interesses e preocupações.

Mais do que um atelier, somos uma marca que viabiliza o seu investimento, 
sendo especializada em vários tipos de construção, começando pelo betão  
e alvenaria, passando pelas soluções de construção em madeira e estruturas 
metálicas. 

ARJ PROJECT - André Tiago Rodrigues Unip Lda
Arq. André Rodrigues
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Alojamento Local - O Pirilampo
Monchique 

2018

Transformação da Albergaria do Lageado em Hotel e apartamentos 
turísticos

Caldas de Monchique
Setembro/2020

Transformação da Albergaria - Abrigo da Montanha em hotel 3*
Monchique

2016

+351 966 896 953
arkhi@sapo.pt
www.arkhimacchietta.com

Rua da Fonte Velha, 18 A
8500-438 MONCHIQUE

Em 1990, cria um atelier, em nome próprio, no qual executa maquetas físicas 
de arquitectura, campo onde atinge um elevado grau de eficiência, passando 
a usufruir de um estatuto elevado nesse especializado segmento da atividade. 
Em face do êxito conseguido, em 2000 decide estabelecer-se definitivamente 
por conta própria como Arquitecto, sem, no entanto, abandonar o mercado 
das maquetas na época, ainda era uma atividade interessante e onde contava 
com a preferência de uma invejável carteira de clientes onde, entre outros, 
constavam o Grupo Pestana, o Grupo Oceânico, Vale de Lobo S.A. e Quinta 
do Lago S.A. Com o aparecimento de novas soluções que a informática 
proporcionava, o atelier entretanto criado designado de Arkhimacchietta 
Atelier, passou a dedicar-se fundamentalmente ao desenvolvimento de 
projectos de diferentes escalas e programas com destaque a habitação 
unifamiliar, edifícios de serviços, industriais e turísticos. 

Participou como moderador no Seminário sobre Sistemas de Aproveitamento 
de Águas Pluviais e uso eficiente da água realizado em 2010 no Auditório  
do Museu Municipal de Portimão.

Convidado frequentemente para participar como orador em palestras sobre 
a legislação no Urbanismo em Portugal sobretudo dirigido a investidores 
estrangeiros. A sua atividade, tem incidido sobretudo no Algarve. Foi premiado 
ela concepção de edifício “Centro Comunitário Porta Aberta” promovido pela 
Câmara Municipal de Portimão e pela Segurança Social do Algarve. Como 
principais referências profissionais, tem os Edifícios “Estrela do Vau” e “Mar  
à Vista” na Praia do Vau e a Transformação da Albergaria “Abrigo da Montanha” 
em hotel 3*.

Eric Castaldo, com 15 anos já colaborava, como desenhador, com Arquitectos 
de renome como o Arquitecto Leon Palme e o Arquitecto Carlos Pereira 
(seu professor no liceu). Concluiu os seus estudos no ISMAT, enquanto, 
paralelamente, trabalhava no Atelier 1991, colaborando em inúmeros  
projectos de habitação colectiva e de empreendimentos turísticos.  

Arkhimacchietta Atelier de Arquitecturas e Maquetas
Arq. Eric Castaldo 
Arq. Ana Joaquim

Arq. Carlos Reis
Eng. Caroline Castaldo

Arq. Samir Habibo

Quem e Quem 2022_part02_66-463.indd   111 19/05/2022   17:10:36



112

Projectos

contactos
Telf:
E-mail:
Site:

Perfil

Moradia Frente Mar
Quinta da Marinha, Cascais

Novembro/2016

Hotel Eva Senses
Faro

Junho/2020

WH Arruda
Arruda dos Vinhos, Lisboa

Novembro/2021

+351 21 197 8078
info@arqtailors.pt
arqtailors.pt

Rua Nova do Almada 95, 4ºD, Chiado
1200-288 LISBOA

ARQ TAILOR´S inclui serviços de Paisagismo e consultoria, nas áreas de Arte 
e Antiguidades, oferecendo aos seus clientes um serviço abrangente e muito 
exclusivo.

É no prestigiado Bairro do Chiado, em Lisboa, que o atelier ARQ TAILOR’S 
desenvolve projectos de Arquitectura e Interiores. Num estilo sóbrio e criativo 
os projectos Tailor-Made, com assinatura ARQ TAILOR´S, distinguem-se pela 
sua elegância, num estilo único e intemporal, criando espaços funcionais  
e confortáveis, indo, assim, ao encontro das necessidades específicas de cada 
cliente. Com uma equipa Alegre e jovem, o atelier é reconhecido pela fusão 
subtil de requinte e modernidade dos seus projectos, tanto em residências 
como em espaços comerciais, para clientes nacionais e internacionais.  

ARQ TAILOR’S Arquitectura e Interiores
Arq. Ana Castro Alegre
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Casa CVR - Senhor da Serra
Miranda do Corvo, Coimbra

Março/2009

Bar Muzzaik 
Lousã

Março/2011

Casas&Coisas - Forum Coimbra
Coimbra

Setembro/2008

+351 914 442 472
antoniorodrigues.arq@gmail.com

Rua Dr Manuel Almeida e Sousa  
Lote 15, 4E
3025-046 COIMBRA

Nós criamos projectos inspiradores com base numa equipa em que o 
arquitecto desenha com rigor a seu lado. O gabinete tem sede em Coimbra 
mas desenvolveu projectos de arquitectura em Portugal e no estrangeiro.  
Uma história de obras de mais de uma década onde a inovação, o detalhe 
técnico e o rigor orçamental construiram sempre novas estéticas e visões  
do amanhã.

ARQAR Arquitecto António Rodrigues
Arq. António Rodrigues
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Casa Vale
Vila Nova de Famalicão, Braga 

Maio/2019

Rotunda Museu na Rua - Fundação Castro Alves
Vila Nova de Famalicão, Braga 

Julho/2017

Reabilitação e Ampliação Centro de Dia e Jardim de Infância
Vila Nova de Famalicão, Braga 

Janeiro/2020

+351 911 087 431
info@arqb.pt
www.arqb.pt

Av. Silva Pereira 698
4765-014 Bairro

Dominar os variados métodos construtivos bem como o acompanhamento 
quer na obra quer nas oficinas das várias artes intervenientes no processo 
construtivo, carpintarias, serralharias, pedreiro entre outras, é para nós de 
grande importância este intercâmbio de conhecimentos, fortalece o nosso 
trabalho e reforça a confiança dos nossos clientes.

Cada obra independentemente da dimensão ou orçamento é única tal como  
os clientes que as promovem. 

arQB arquitectura pretende alcançar a qualidade através do estudo rigoroso 
dos seus projectos, acreditamos que a arquitectura é um processo de 
simplificação da encomenda, um processo exigente que termina num bem 
material, mas onde influenciam factores de várias ordens, material, físico, 
morfológico e não menos importante factores de ordem imaterial ou sensoriais 
como a interpretação de um lugar.

A análise e a identificação da escala, proporção, luz, materiais, texturas e a cor 
são premissas de grande importância nas nossas obras.

arQB Arquitectura
Arq. Ricardo Ribeiro
Arq. Hugo Andrade

Quem e Quem 2022_part02_66-463.indd   114 19/05/2022   17:10:38



115

Contactos
Telf:
E-mail:
Site:

ProjeCtos

Perfil

Berçário e Creche - Cubo Mágico - AIPICA
Charneca da Caparica

2020

Quartel - Sede da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
Lisbonenses - Lisboa 

2019

Reabilitação da Capela da Costeira e Hotel da Costeira Vila  
Nova do Ceira - Cooperativa  - Vila Nova do Ceira

2019

+351 218  408  062
arquiespaco@sapo.pt
www.arquiespaco.com

Rua João de Menezes, 16, 1.º
1900-267 LISBOA 

Prémio Nacional de Turismo - 2007 | Turismo de Portugal | Projecto  
de Reabilitação da Igreja e Colégio Jesuíta de São Sebastião e Real Fábrica  
de Lanifícios em Portalegre / Centro de Congressos
Menção honrosa - prémio nacional de excelência autárquica | Projecto de 
Reabilitação da Igreja e Colégio Jesuíta de São Sebastião e Real Fábrica de 
Lanifícios, em Portalegre Dezasseis primeiros prémios em concursos de 
projecto Cerca de setenta projectos construídos, nomeadamente:
Centro de Arte e Cultura | Reabilitação do Palácio da Inquisição e Casas 
Pintadas | Évora - Fundação Eugénio de Almeida - 2009/2013 Reabilitação  
da Capela da Costeira e Hotel da Costeira | Cooperativa de Vila Nova do Ceira, 
c.r.l. / 2010 a 2018 / 1º Prémio em concurso de ideias.
Reabilitação da Igreja e Convento de S. Sebastião e Real Fábrica de Lanifícios 
de Portalegre - Câmara Municipal de Portalegre - 2003 a 2006 / 1º Prémio  
em concurso público. Reabilitação do Convento de S. Francisco - Castelo  
de Vide - Fundação Nossa 
Senhora da Esperança – Residência Sénior / 2004 a 2007 Espaço Museológico 
da Rua do Sembrano - Beja - Sociedade Beja-Polis / 2003
Pavilhão da Tabaqueira - Reconstrução do pavilhão da Empresa Industrial 
Portuguesa | EDP Imobiliária s.a. (não executado) Reabilitação do Palácio 
Marim-Olhão, Lisboa. EBAHL – Equipamentos dos 
Bairros Históricos de Lisboa, e.p. / 1º Prémio em concurso de ideias. Biblioteca 
Municipal de Crato - Reabilitação de Cadeia setecentista | Câmara 
Municipal do Crato. Museu de Tapeçarias - Palácio Castelo Branco | reabilitação 
e recuperação de palácio setecentista / Câmara Municipal de Portalegre /  
1º Prémio em concurso de ideias. (...)

Fernando Sequeira Mendes nasce em 1950 sendo Arquitecto pela Escola 
Superior de Belas Artes de Lisboa / 1976; Pós-graduado em “conservação e 
recuperação de edifícios e monumentos” |  1983 e em “estudos urbanos  
e habitação” - FA-UTL |1986.
Arquitecto na Câmara Municipal de Lisboa a partir de 1976. Arquitecto 
assessor no Departamento de Planeamento Estratégico da C.M. de Lisboa, 
desvinculando-se da administração pública em 1991. Consultor-técnico da 
Câmara Municipal do Crato de 1977 a 2015. Comissário do núcleo expositivo 
da obra de Juan de Herrera em Lisboa, para a exposição “juan de herrera 
- arquitecto real” | Fundacion COAM / pabellon villanueva - Paseo del Prado - 
Madrid e Santander / 1997 Membro do Conselho Nacional de Delegados  
da Ordem dos Arquitectos / 2008 a 2010 Co-fundador da Arquiespaço, lda em 
1982, onde permanece desenvolvendo os mais diversos projectos e estudos  
de arquitectura, urbanismo e planeamento e gestão territorial. Prémio Nacional 
de Arquitectura “Alexandre Herculano”- 2006 - Associação Portuguesa dos 
Municípios com Centro Histórico | Projecto de Reabilitação da Igreja e Colégio 
Jesuíta de São Sebastião e Real Fábrica de Lanifícios, em Portalegre, para 
Centro de Congressos, Executivo e Serviços Municipais.

Arquiespaço
Arq. Fernando  Sequeira Mendes
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Reconversão Urbanística da Quinta de Santo António da Romeira
Almada

2020

Reconversão Urbanística da Quinta do Funchalinho
Almada

2020

Plano Pormenor do Caminho do Infante
Vila do Bispo

2020

+351 917 222 882
arquiqual@mail.telepac.pt
www.arquiqual.com

Edifício Vértice
Rua Cidade da Amadora, n.º6, Atelier 7
2855-116 CORROIOS

“O Homem é a medida de todas as coisas”. Não há arquitectura, nem 
urbanismo sem o “Homem”.
É na subtil justificação ideológica dos projectos que crio e em que me envolvo 
que redescubro uma indescritível sensação de prazer que me faz seguir  
em frente. Projectar não é só delinear formas e espaços, mas também 
emoções. Continuo a sentir-me privilegiado pelo exercício da minha profissão  
e a “surpreender-me” sempre que vejo surgir, num local, uma obra que 
primeiro esteve na minha imaginação.

2021
A Câmara Municipal de Almada criou um gabinete para acompanhamento 
das Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI) e os projectos de reconversões 
urbanísticas têm sido analisados mais de perto e as soluções estudadas em 
conjunto, de forma a se encontrarem os melhores resultados.
No Algarve, em Vila do Bispo está a desenvolver-se o Plano de Pormenor do 
Caminho do Infante, com uma área de 31 ha e está inserido no Parque Natural.

Natural de Almada, licenciado em Arquitectura em 1980 pela Escola Superior 
de Belas Artes de Lisboa. Membro da Ordem dos Arquitectos n.º 1357. Fiz 
parte da direcção da IMARGEM - Associação de Artistas Plásticos de Almada, 
de 2001 até 2015. Considero fundamental a ligação às Artes. Formei a ATRIS 
- Atelier de Arquitectura Lda., onde desenvolvi a actividade até 2003. Em 2004 
criei a ARQUIQUAL - Arquitectura e Urbanismo Unipessoal Lda. A maior parte do 
meu trabalho, localiza-se nos concelhos do Seixal, Sesimbra e Almada.
Os primeiros projectos iniciaram-se em 1983 e desde aí coordenei a 
elaboração de Loteamentos e Planos de Pormenor, sendo de assinalar o Plano 
de Pormenor de Reconversão Urbanística da Quinta do Guarda-Mor, o Plano 
de Pormenor executado para a Associação para o Desenvolvimento do Pinhal 
Conde da Cunha no Seixal, envolvendo 53 ha - 1000 Lotes e a coordenação  
da equipa que elaborou o Plano de Urbanização da Lagoa de Albufeira.
Para além desta área, desenvolvi projectos de Arquitectura de moradias, 
edifícios de habitação colectiva, algumas unidades de Equipamento e alguns 
projectos de Reabilitação.
A Reconversão das AUGI - Áreas Urbanas de Génese Ilegal, são processos que 
continuo a acompanhar com um interesse particular.
Continuo a desenvolver projectos diversificados, dando uma atenção especial 
às novas exigências em termos ambientais, particularmente no que se refere 
aos sistemas a utilizar, de forma a se obterem os melhores resultados, ao nível 
da sustentabilidade e da certificação energética dos edifícios.

Sinopse
Não me seduzem os estilos, as correntes, as designações ou rótulos que 
se atribuem a um artista, autor ou arquitecto, com determinada produção. 
Acredito sim, numa metodologia própria que fui aperfeiçoando ao longo  
dos anos, numa maneira de ser e estar perante a profissão, perante cada 
desafio, onde sobressai o direito à diferença, à originalidade e à unicidade  
do produto final.

ARQUIQUAL
Arq. João Simões Raposo 
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Prédio do Freixo
Rua do Freixo 1790, Porto

Julho/2020

Apartamento da Maia
Maia centro
Março/2020

Moradia Vila Nova da Telha
Rua do Castanhal 120, Vila Nova da Telha

Maio/2021

+351 910 977 685
arquitectochavenamao@gmail.com
www.arquitectochavenamao.com

Rua das Margarias 51 4 DRT TRAS 
4440-822 VALONGO

O gabinete tem de momento obras a decorrer e obras recentemente 
terminadas. “Habitação” é a tipologia na qual incidem a maioria dos nossos 
projectos, sendo especialistas na área de reabilitação, quer em licenciamento, 
quer em obras isentas de controlo prévio. Projectos de nova edificação, 
projectos de execução e acompanhamento de obra, integram-se no leque 
de actividades que desenvolvemos. As obras são realizadas em próxima 
colaboração com fornecedores e executantes de todas as artes.

O gabinete de arquitectura “Arquitecto Chave na Mão” iniciou a sua actividade 
em Janeiro de 2017. Nos 7 anos que precederam a sua abertura, foram 
adquiridas competências que extravasam um pouco o âmbito profissional  
de um arquitecto. Assim, e tal como o nome sugere, o gabinete presta um 
serviço transversal que se inicia numa simples consultoria e termina na licença 
de utilização de uma habitação, ou seja, com a chave na mão.  

Arquitecto Chave na Mão
Arq. Ana Silva
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Remodelação e Ampliação do Núcleo Museológico de História Militar 
Angra do Heroísmo

2009

My Angra Boutique Hostel
Angra do Heroísmo

2013

Reconstrução e Ampliação para a Apartamentos Turísticos de 4*  
- Casa de São João - Angra do Heroísmo

2019

+351 963 603 682
arquitectura.julianacouto@gmail.com

Rua de São Pedro, n.º 127
9700-187 ANGRA DO HEROÍSMO

A Arquitectura Juliana Couto, Lda. tem desenvolvido inúmeros projectos nas 
várias áreas de actuação da empresa, respondendo aos desafios, de múltiplos 
programas, lançados pelos clientes. De formação qualificada e dinâmica, 
assume desde a concepção de soluções globais que sejam as mais coerentes, 
funcionais e económicas, desenvolvendo de forma muito profissional, ágil  
e articulada os seus projectos com a equipa que integra a empresa. Existe 
uma tendência numa linha arquitectónica contemporânea, que se enquadre 
na envolvente e que mantenha diálogo com a raiz arquitectónica do local onde 
se insere, com experiência em intervenções em centros e edifícios históricos 
classificados, cultiva igualmente respeito pelo passado e pelo Património, 
integrando estes valores como mais-valia das suas propostas.

O gabinete Arquitectura Juliana Couto, Lda. é uma empresa fundada em 
2009, na ilha Terceira, Açores, que presta serviços na área da Arquitectura, 
Urbanismo, Decoração de Interiores, Avaliações Imobiliárias, Consultoria, 
Fiscalização de Obras e outros projectos relacionados com imagem e 
construção. Com escritório em Angra do Heroísmo, a Arquitectura Juliana 
Couto, Lda. tenta levar a cabo um trabalho diferenciado, na concepção de 
projectos e na relação com o cliente, desde a primeira reunião até aos pós 
obra, e actua em projectos em diferentes escalas, com uma prática que alia 
rigor técnico e pesquisa, que procura a integração entre as intervenções 
propostas e o ambiente em que se inserem. Tem como missão criar projectos 
de acordo com as necessidades do cliente prestando serviços de qualidade 
com o melhor custo/beneficio na criação e solução, superando as expectativas 
dos clientes e agregando valor ao espaço e a sua qualidade de vida. Pretende 
ser uma empresa de referência em arquitectura e opção preferencial dos 
clientes. Implementar inovação, criatividade, conhecimento técnico e de 
acesso fácil junto ao cliente, proporcionando a sua plena satisfação em 
relação aos serviços prestados. Pratica valores como Ética, relacionamento 
transparente, acessível e claro para com o cliente referente a todo o serviço 
prestado e diferenciado, e da busca constante por inovação e criatividade, 
agregadas as novas tecnologias. É um objectivo claro do gabinete focar-se  
na qualidade dos serviços prestados, responsabilidade e cumprimento  
de prazos, custos e objectivos acordados para conquistar a fidelização  
do cliente atendido e o reconhecimento no mercado.  

Arquitectura Juliana Couto, Lda
Arq. Juliana Couto
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Teatro Variedades - Projecto Cénico
(projecto geral e de arquitectura: atelier Aires Mateus) - Lisboa

Maio/2021

Teatro Nacional São João, Porto - Projecto Cénico 
(projecto geral: João Carreira) - Porto 

Outubro/2020

Teatro Tivoli BBVA - Coordenação, Projecto de Reabilitação  
e Projecto cénico - Lisboa

Maio/2015

+351 966 619 494
flavio@arsuna.pt
arsuna.wixsite.com/arsuna

Av. D. António Correia de Sá, 98 - Ral
2705-905 TERRUGEM-SINTRA

Atelier fundado por Flavio Tirone, arquitecto, especializado em Arquitectura  
de Cena e na reabilitação e o restauro de teatros históricos e monumentos  
e Isabel Worm, arquitecta, que tem gerido uma grande variedade de projectos 
incluindo direcção artística, direcção técnica e direcção de cena.
Connosco colaboram os arquitectos Pedro Rosado da Silva e Maria José 
Rodrigues.
A nossa actividade foi exercida em vários países, entre eles, Portugal, 
Moçambique, Espanha, Colômbia, Polónia, Líbano, Argélia, Alemanha, Itália, 
Angola, Cabo Verde e temos colaborado em projectos de outros arquitectos, 
tais como Álvaro Siza, Patxi Mangado, Eduardo Souto de Moura, João Luís 
Carrilho da Graça, Gonçalo Byrne, Raul Hestnes Ferreira, Alberto Catalano,  
entre outros.

ARSUNA ARS-UNA – todas as artes numa.
Foi neste nome que nos identificámos e nos apresentamos num atelier 
pluridisciplinar mas focado sobretudo nas artes cénicas, artes que 
conhecemos por dentro e em que trabalhamos desde sempre.
O palco existiu, no nosso percurso, antes da arquitectura. A arquitectura  
vem-nos permitir “formalizar” esses conhecimentos, potenciar as experiências 
e os espaços que se nos oferecem para intervir.
Numa intervenção global, ou de consultoria cénica. Mas há ainda a produção  
de espetáculos, a Direcção Técnica a Direcção de Cena, a Cenografia, os 
Figurinos. E por fim, mas no princípio de tudo, está claramente a arquitectura... 
entendida como forma de expressão da sociedade contemporânea, em todos 
os seus aspectos, com especial atenção para os problemas de carácter social  
e cultural, preocupando-nos sempre com a sustentabilidade do nosso planeta.

ARSUNA, Estúdio de Arquitectura e Artes Cénicas, Lda
Arq. Flavio Tirone
Arq. Isabel Worm

Quem e Quem 2022_part02_66-463.indd   119 19/05/2022   17:10:43



120

Projectos

contactos
Telf:
E-mail:
Site:

Castilho 203
Rua Castilho, Lisboa

2020

Largo de Santos
Largo de Santos, Lisboa

2020

Redbridge School
Rua Francisco Metrass, Campo de Ourique

2018

+351 213 918 110
arxportugal@arx.pt
www.arx.pt

Largo de Santos, 4, 1.º
1200-808 LISBOA

O futuro é sempre difícil prever, mas, comprovadamente, depois  
das revoluções, do desinteresse pela história e do advento da globalização,  
virá certamente um retorno à cultura local, específica, à arquitectura feita  
de pequenos mas sólidos impulsos a partir das coisas que nos chegam.

A nossa arquitectura não segue um léxico, ou uma linguagem fixa.  
Em cada novo caso, procuramos encontrar os “vocábulos“ para uma linguagem 
específica desse novo contexto. Mais do que procurarmos os pontos comuns 
entre cada novo projecto e o anterior, interessa-nos encontrar as diferenças. 
É como se voltássemos sempre ao zero. E, a um certo nível, é essa ideia de 
inovação que nos interessa. Evidentemente que esta abordagem também nos 
abre um campo de pesquisa muito vasto. Não tendo que trabalhar dentro de 
pressupostos fixos, procuramos um caminho experimental, onde podemos 
testar novos conceitos a partir daquilo que nos interessa e fascina. No entanto, 
parecem-nos sábias as palavras do poeta e filósofo brasileiro António Cícero 
que um dia disse: “o que interessa, não é tanto escrever algo novo. É escrever 
algo que a leitura não envelheça“.  

ARX Portugal Arquitectos
Arq. Nuno Mateus
Arq. José Mateus

Perfil
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Restaurante “Chef Stories”
Azeitão, Setúbal

2021

Showroom Margres 
Lisboa
2021

Rossio Plaza Hotel
Rua do Ouro, Lisboa

2021

+351 265 534 201
asduasportres@gmail.com
asduaspor3.com

Avenida Belo Horizonte, n.º 78 A
2910-422 SETÚBAL

O percurso profissional de Inês Cesteiro e de Sónia Rodrigues, que já se tinha 
cruzado em vários momentos anteriores, acaba por se juntar e consolidar  
em 2008, com o maior desafio de sempre: a criação do Atelier Às Duas  
por Três. O espírito que esteve na base da concretização do sonho de um 
projecto próprio é o que mantêm em cada um dos projectos que tomam em 
mãos, seja de grande, pequena ou média dimensão. Cada cliente tem um 
sonho e cada projecto é esse sonho em construção. Funcionalidade, estética 
e conforto, para que cada espaço se torne único, são os valores essenciais 
em que assenta cada obra. Criamos e projectamos com criatividade a pensar 
no cliente, desenvolvendo espaços únicos, emblemáticos e sedutores, 
potenciando o conforto e bem estar, aliando a estética e o design. “O que nos 
define como marca e como criativas é a procura de uma identidade única, com 
alma, que não segue tendências mas sim que as cria. Concretizámos o nosso 
sonho para poder concretizar o sonho dos nossos clientes. E continuamos  
a sentir a mesma alegria a cada sorriso de um cliente.”

O atelier Às Duas por Três nasceu do sonho de duas criativas que há muito  
se apaixonaram pelo mundo dos interiores. 

Inês Cesteiro é licenciada em Design de Interiores pela Fundação Ricardo 
Espírito Santo – E.S.A.D. em Lisboa. Desde cedo demostrou vocação e aptidões 
para a orientar equipas, gerir projectos e criar vínculos interpessoais.  
A sua máxima é provocar emoções criando tendências. 
 
Sónia Rodrigues completou na Fundação Ricardo Espírito Santo e Silva – I.A.O. 
o curso de pintura decorativa. Frequentou o curso de Design de Interiores,  
nível de licenciatura, na Fundação Ricardo Espírito Santo e Silva – E.S.A.D.  
em Lisboa. 
 

Às Duas Por Três Arquitectura de Interiores e Design
Designer Sónia Rodrigues

Arq. de Interiores Inês Cesteiro
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Projecto Liberdade 
Avenida Liberdade, Lisboa

Agosto/2017

Projecto Restelo
Restelo, Lisboa 

Novembro/2019

Projecto Aroeira 
Almada, Setúbal 

Julho/2021

+351 961 694 781
marketing@anaritasoares.com
www.anaritasoares.com/index.php/pt/atelier

Rua São Francisco Xavier, n.º106 
1400-332 LISBOA

O expertise do Atelier reside na escolha dos materiais a serem utilizados, 
atendendo à sua qualidade, finalidade e intemporalidade, tanto no Design 
como na Arquitectura de Interiores. O objectivo final é criar espaços que 
respondam às necessidades dos clientes e que tragam uma experiência  
de bem-estar ímpar.

O profissionalismo que vão encontrar no Atelier ARS - ID é a resposta certa 
para quem procura uma equipa dinâmica, pragmática, fiável e que saiba 
escutar as orientações fornecidas.

Prémios:  
2018 - INTERNATIONAL PROPERTY AWARDS
2020 - Prémios Lusófonos de Arquitectura e Design de Interiores
2022 - A’DESIGN AWARDS & COMPETITION

O Atelier Ana Rita Soares é uma empresa de Design e Arquitectura de Interiores 
reconhecida nacional e internacionalmente. Fornecemos um serviço completo 
e focado em trazer arte, estilo e conforto únicos aos espaços residenciais, 
comerciais e hotelaria.

Fundada em 2006 em Lisboa - Portugal, a empresa cresceu gradualmente e 
alcançou um nível de excelência incomparável nos seus projectos tornando-se 
referência no mercado nacional. Entre os seus inúmeros atributos, destaca-se 
a capacidade de encontrar soluções criativas, pragmáticas e personalizadas 
para cada projecto, cumprindo rigorosamente prazos e orçamentos propostos, 
mantendo a essência de cada espaço.

Os nossos serviços de Design e Arquitectura de Interiores têm como objectivo 
obter o melhor de cada espaço, tanto na funcionalidade como na segurança, 
estética e conforto. Desta forma, agregamos valor ao imóvel, seja este 
residencial, comercial e/ou hoteleiro. 

Atelier Ana Rita Soares
Designer de Interiores Ana Rita Soares
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Lar de Idosos S. Vicente II
Alcabideche, Cascais

2020

Reabilitação das Criptas de S. Pedro e S. João do Estoril
S. João do Estoril

2020

Ampliação e Reabilitação de Moradia
Rua Jayme Thompson, Cascais

2020

+351 21 486 1032
geral@atelierap.pt
www.atelierap.pt

Av. 25 de Abril, 127, 2.º Esq.
2750-513 CASCAIS

Na recuperação de património salientam-se, além de vários edifícios  
de habitação e comércio, o Palácio Restani em Queluz de Baixo, o Auditório  
de S. Vicente em Alcabideche, a Igreja das Neves em Bicesse, a Igreja  
dos Navegantes em Cascais, as Criptas da Ressurreição em Cascais  
e as Capelas da Malveira da Serra, Murches e Alvide.
No que respeita a arquitectura de raiz destacam-se os projectos de habitação, 
serviços, industria, equipamento social e religioso, nomeadamente edifícios 
habitacionais em Lisboa, Cascais e Algarve, Creches em Alcabideche, Malveira 
e Armação de Pêra, Lares de Idosos em Alcabideche, a Igreja de Santana em 
Cascais, o C. Social e Paroquial da Abóboda, o C. Social e Paroquial de Janes - 
Malveira e o concurso da Sinagoga de Cascais.
Recentemente destacam-se, Plano do Centro de Bicesse, Recuperação  
e ampliação de moradias no Concelho de Cascais, Reabilitação das Criptas  
de S. Pedro e S. João do Estoril, Igreja da Ressurreição e Lar para 120 utentes 
em Janes.

António Pedro Vicente Preto Correia nasceu na Parede, Cascais em 1954. 
Licenciado pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa em 1979  
e Pós-graduado em Estudos Urbanos e Habitação pela ESBAL em 1986.
Enquanto estudante da ESBAL, foi bolseiro da F. Calouste Gulbenkian  
e colaborou no atelier do Arq. Manuel Vicente. 
Em 1979 funda o Atelier AP. Entre 1980-94 trabalhou na CM Cascais, onde 
desempenhou várias funções, destacando-se a de Coordenador do Gabinete  
de Recuperação de Clandestinos e Responsável da Divisão do PDM de Cascais.
O Atelier AP desenvolveu projectos de urbanismo, recuperação e arquitectura 
ao longo dos últimos 40 anos.
Na área do urbanismo destacam-se, Loteamentos, Planos de Pormenor  
e colaboração em PDM, salientando-se os seguintes trabalhos,  
Est. Arqueológica do Alto do Cidreira em Cascais, Cemitério Multicultural  
em V.F. de Xira, PP da Herdade da Caeira em Évora, Loteamento Industrial  
em Camarate, PP para a Mareta e Martinhal em Sagres.

Atelier AP
Arq. António Pedro

Arq. Tatiana Boal
Dra. Rosa Correia
Joaquim Manços
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Projecto Habitação Unifamiliar
Gondomar, Porto

Janeiro/2020

Reabilitação de Ilha
Matosinhos, Porto

Março/2020

Loteamento com 10 lotes para Habitação Unifamiliar
Vila Nova de Gaia, Porto

Agosto/2020

+351 917 629 141
nn@bigarq.pt
ww.bigarq.pt

Rua da Fábrica 38, 1.º sala 23 e 24
4050-245 PORTO

O Atelier Big Arquitetos está no mercado desde 1999, sediado na Baixa  
do Porto e tem a sua Equipa constituída á data por quatro Arquitectos  
Seniores e dois Arquitectos Estagiários em regime interno, recorrendo  
em regime de outsorcing a trabalho das especialidades. Para o cliente  
o Projecto de Arquitectura tem de ser um processo de aparente simplicidade 
e não uma verdadeira dor de cabeça com atrasos incertezas e prejuízos, 
tentamos projectar espaços com razão e sensibilidade, tentamos transformar 
sonhos de vida em paredes e cores, luzes e nuances que se tornarão realizáveis 
com o passar das horas de um dia, tentamos conceber aquilo que se antevê 
apenas em sonhos, não tentamos, mas criamos com experiência!

Atelier Big Arquitetos
Arq. Nuno Miguel da Nova Magalhães Nunes
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Projecto de Requalificação e Ampliação da Escola Básica Anselmo  
de Oliveira - Paço de Arcos

2021

Projecto de Requalificação Urbana e Ambiental do Espaço Público  
de Vendas Novas - Vendas Novas

2021

Projecto de Instalações Integradas da LIGHTHOUSE da PORSCHE 
Immobilien Portugal - Lisboa

2021

+351 213 931 240
geral@ateliercentral.pt
www.ateliercentral.pt

Rua Ricardo Espírito Santo 9, Cv Dta
1200-790 LISBOA

Encarando a investigação como um caminho para o desenvolvimento 
professional, realizou várias formações, destacando-se: Certificate in 
sustainable construction LEED, of U.S. Green Building Council, ADENE; 
Pathology, Rehabilitation and Preservation of Buildings’ Structures course, bem 
como Technology of Construction of Solar Passive and Low Energy Buildings, 
ambos no I. S. Técnico. Em 2018 completou o Executive MBA no TEAMVIEW 
INSTITUE. Com trabalhos publicados em conceituadas revistas, sites e artigos 
da especialidade, José Martinez tem vindo a ser distinguido com relevantes 
prémios e concursos internacionais, tais como: 2017 American Architecture 
Prize - The Firm of the Year Award, 2016; International Space Design Award 
Idea-Tops, 2016 Special Mention (Escola Secundária de Montemor-o-Velho); 
Architizer A+Awards; Prémio Valmor 2011 (Escola Secundária Vergílio Ferreira, 
Lisboa); OECD Escola referência - Selected entries for the Compendium of 
Exemplary Educational Facilities, 2011 (Infantário de Bicesse); SIL Salão 
Imobiliário Lisboa 2010 (Escola Secundária Josefa de Óbidos); nomeação para 
Prémio Secil 2007 (Casa em Azeitão); Prémio Municipal Conde de Oeiras 1999 
(Centro Cultural Pedreira Italiana), entre outros. Em 2014, lançou a myBUILDIN.
pt, uma startup apoiada numa plataforma web que visa ajudar os utilizadores 
a estimar custos de remodelação de obras. Criou o ATCENTRAL Group, uma 
empresa de consultoria e investimento imobiliário, assente num consolidado 
histórico de gestão de activos e serviços de arquitectura.

José Martinez Silva (Lisboa, 1966) | Arquitecto CEO, fundador e coordenador  
do ATELIER CENTRAL (AC) formou-se na Faculdade de Arquitectura | 
Universidade Técnica de Lisboa em 1989. Foi eleito Delegado Ordem  
dos Arquitectos para o triénio 2020-2023. Ao longo do seu percurso, tem 
desenhado e desenvolvido trabalhos em diversos ramos, designadamente: 
comercial, residencial, cultural, lazer, ensino, hotelaria, tendo uma vasta 
experiência em design corporativo.

ATELIER CENTRAL Arquitectos
Arq. José Martinez Silva

Quem e Quem 2022_part02_66-463.indd   125 19/05/2022   17:10:48



126

Projectos

contactos
Telf:
E-mail:
Site:

Perfil

Rivershore - Edifício com 26 Apartamentos
Canidelo, Vila Nova de Gaia

2021

Marlim Cascais - Condomínio com 9 Habitações em Banda
Cascais

2020

Casa ANG - Habitação Unifamiliar 
Torreira, Murtosa

2021

+351 256 575 195
mail@lopesdacosta.pt
www.lopesdacosta.pt

Rua de Cabanões, 64, São João de Ovar
3880-742 OVAR

Desenvolveu o Plano de Pormenor do Parque Desportivo de Aveiro e os 
projectos de arranjos exteriores da envolvente ao Estádio Municipal, para  
o Euro 2004. Elaborou os projectos de ampliação e remodelação das Escolas 
Secundárias José Macedo Fragateiro em Ovar e Adolfo Portela em Águeda, 
ambas integradas no programa “Parque Escolar”. A qualidade e rigor na 
prestação dos serviços é uma constante preocupação do Atelier d’Arquitectura 
Lopes da Costa, fazendo questão de assegurar a assistência técnica 
desde o início do projecto até à concretização da obra. Conta também 
com a colaboração regular de gabinetes técnicos especializados, podendo 
assegurar e coordenar todas as componentes do projecto nas suas diferentes 
especialidades.

O Atelier d’Arquitectura Lopes da Costa, com sede em Ovar desde 1989, tem 
vasta experiência na elaboração de projectos de Arquitectura e Planeamento 
Urbano e na realização de obras, quer no âmbito de concursos públicos 
quer de iniciativa privada, desde equipamentos, habitação unifamiliar e 
plurifamiliar, recuperações e remodelações, comércio e hotelaria, serviços 
e indústria, arquitectura de interiores e paisagismo. Elaborou projectos e 
tem obra realizada em vários países, como França, Itália, Alemanha, Suíça, 
Croácia, Brasil, Moçambique e Cabo Verde e tem o seu trabalho publicado em 
monografia e em várias revistas e sites da especialidade. Ganhou o 1º prémio 
nos concursos para o Mercado de Cucujães, o Arranjo Urbanístico da Marginal 
do Furadouro, as Bibliotecas de Vale de Cambra, Monção, Estarreja e Oliveira  
de Azeméis, a Estação Central de Camionagem de Vale de Cambra, os projectos 
da Quinta da Várzea em Coimbra, e o novo Edifício 
Sede da Ferpinta. Recebeu o 2º prémio nos concursos para a Casa das Artes de 
Ovar, a Academia de Música de S. João da Madeira e o Centro de Artes  
de Águeda e o 3º prémio no concurso para o edifício da Câmara Municipal  
de Vale de Cambra. Recebeu o Prémio de Arquitectura Januário Godinho, com  
a Casa J.S.C. em Ovar. 

Atelier d’Arquitectura Lopes da Costa
Arq. José  António Lopes da Costa
Arq. Tiago Meireles
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Concurso Internacional para remodelação da sede do Tribunal de Contas 
em Lisboa

Lote 5 e 9 - Edifícios Habitação SRU Entrecampos - Programa Renda 
Acessível 64+64 Fogos (Obra em Conclusão)

Lisboa 
Abril/2019

Creche no Convento do Desagravo 
Lisboa

+351 213 473 775
geral@atelierchiado.pt
www.atelierchiado.pt

Rua Garrett, 36, 2.º Esq 
1200-204 LISBOA

O Hospital (ortopédico /100 camas) da Companhia de Seguros Mundial 
Confiança e o Centro de Saúde da Expo 98 (1º prémio concurso público)  
são exemplos do 1º tipo. A Escola de ensino básico integrado EB 1,2 e 3  
de Gondifelos (1º prémio concurso público), as Escolas Secundárias  
Jácome Ratton em Tomar e de Montemor-o-Novo para a Parque Escolar  
são exemplo de edifícios para ensino. O quarteirão para sede da CCRA  
em Évora (1º prémio concurso público) que integra as instalações  
da comissão (construído) e Direcção Regional do Ambiente do Alentejo 
(projecto) são exemplo de edifícios para a administração pública.  
O Atelier desenvolveu projectos de empreendimentos de grande dimensão  
em África, designadamente em Angola – tentando entender e interpretar  
a diversidade de culturas do habitar, no plano construtivo e simbólico, que 
tentou proteger da erosão da globalização civilizacional. Sendo a arquitectura  
a mais global das linguagens de expressão artística, é a única dependente 
de dar resposta eficaz nas condições concretas de cada região e local, 
subordinadas à satisfação de necessidades e desejos impossíveis de ignorar.  
O Atelier aposta no rigor do projecto, como forma de evitar desvio de custo  
de entre projecto e obra. Da experiência em todas as vertentes orgulhamo-nos 
de ter criado uma oficina de artesãos.

Criado em 1976 por Cristina Pinto da França Salvador e Fernando Bagulho, 
o Atelier do Chiado completa agora 46 anos de actividade de projecto, 
desde as operações SAAL do Batateiro no concelho do Seixal e do Couço 
no concelho de Coruche até à actualidade na operação SRU / Habitação 
Acessível de Entrecampos / 2 edifícios de 64 fogos cada. Entre estes projectos 
habitacionais desenvolveu projectos de natureza hospitalar, escolar  
ou terciária (administração pública, empresas privadas de comércio e serviços)  
e participou em concursos nacionais e internacionais de concepção. 

Atelier do Chiado Arquitectos Lda
Arq. Fernando Bagulho

Perfil
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Hilton Porto Gaia Hotel
Vila Nova de Gaia, Porto

Setembro/2021

The Lodge Wine & Business Hotel
Vila Nova de Gaia, Porto

Outubro/2021

Savoy Palace
Funchal, Madeira
Novembro/2019

+351 218 123 790
geral@niniandradesilva.com
www.niniandradesilva.com/pt/

ATELIER NINI ANDRADE SILVA | LISBOA
Rua do Barão, n.º25 e 29, 1100-072 LISBOA
ATELIER NINI ANDRADE SILVA | FUNCHAL
Rua dos Ferreiros, 125, 9000-082 FUNCHAL

Contamos com uma equipa constituída por profissionais altamente 
qualificados, motivados e de perfil internacional, que estão na base de todo  
o processo criativo e assentam os seus valores nas seguintes premissas:

• Qualidade e inovação conceptual;

• Rigor, precisão técnica e acompanhamento qualificado;

• Abordagem sustentável e orientada;

• Espírito de equipa, responsabilidade e investigação contínua nas mais 
modernas e eficientes tecnologias e processos;

• Empenho contínuo na satisfação do cliente e das necessidades do mercado;

• Integração efetiva no contexto local e cultural em que se implantam  
os projectos.

Com cerca de 30 anos de existência, o Atelier Nini Andrade Silva ganhou 
uma notoriedade internacional que é fruto dos projectos desenvolvidos, 
posicionamento e estratégia de comunicação.
Baseado na qualidade técnica, rigor profissional e num trabalho 
absolutamente diferenciador, o reconhecimento internacional do Atelier tem 
criado uma procura significativa dos nossos produtos e serviços conjugando, 
neste sentido, oportunidades e condições que determinam o sucesso do nosso 
negócio. Apostamos no reforço da complementaridade das áreas de projecto 
numa perspectiva abrangente e transversal, permitindo, assim, desenvolver 
projectos de design de interiores em torno de duas áreas distintas:

• Arquitectura e Design de Interiores, na qual a empresa actua junto  
do mercado imobiliário entendido de forma alargada;

• Criação de Linhas de Mobiliário e Equipamento, dirigidas ao mercado  
em geral.

ATELIER NINI ANDRADE SILVA, Lda
Nini Andrade Silva
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Villa Sol
2022

Casa do Alto
Mafra
2022

Casas do Desembargador
Almada 

2022
+351 967 258 629
geral.atelieropen@gmail.com
www.geralatelieropen.wixsite.com

Av. João Paulo II n.º6 porta n.º 2, Santana 
2970 SESIMBRA

Em 2008 realizou estágio profissional para a ordem dos arquitectos 
no gabinete de arquitectura a+e onde permaneceu até final de 2013, 
desenvolvendo projectos de loteamento, edifícios de habitação colectiva, 
moradias bifamiliares, moradias unifamiliares, comércio e equipamentos, 
desde a fase de licenciamento à fase de execução.

Desde 2014 iniciou a actividade por conta própria e fundou o Atelier Open que 
está vocacionado para a elaboração de Projectos de Arquitectura e Engenharia, 
bem como a fiscalização e coordenação das suas obras. 

Presta serviços a nível nacional aos seus clientes empresariais  
e particulares, na área da consultoria e execução de Projectos de Arquitectura; 
Licenciamento; Execução; Coordenação; Gestão; Fiscalização de Obras; 
Projectos de Interiores, Imagem Virtual 3D; Serviços Topográficos  
e Certificação Energética.

Actualmente com especial destaque em obras novas de construção  
de moradias, reabilitação, ampliação e alteração, nos métodos construtivos  
em alvenaria de tijolo, woodframe e LSF - light steel frame.

Solange Marques é membro da ordem dos Arquitectos da Secção Regional Sul. 
O seu trabalho foi publicado por diferentes meios entre os quais destacam-se: 
Homify, Habitíssimo e Materiais de Construção.

Solange Marques, estudou Artes entre 1997 a 2000 na Escola Secundária de 
Sampaio, Sesimbra. Licenciou-se em Arquitectura na Universidade Moderna 
de Setúbal entre 2001 e 2006 e participou no Workshop “Catalãn Vaults” na 
EUETIB – Universidade Politécnica de Catalunha em Barcelona com proposta 
de grupo vencedora.

Por três anos consecutivos entre 2004 e 2006 foi Bolseira de mérito da 
Fundação Rotária Portuguesa do Rotary Clube de Sesimbra.

Em 2007 realizou estágio curricular no Departamento de Administração  
e Planeamento Urbanístico da Câmara Municipal de Sesimbra. Dos projectos 
realizados destaca-se o Projecto de Intervenção no Cemitério de Aiana com 
proposta vencedora em concurso público. Estágio curricular aprovado com 
mérito. 

Atelier Open
Arq. Solange Marques

Perfil

Quem e Quem 2022_part02_66-463.indd   129 19/05/2022   17:10:51



130

Projectos

contactos
Telf:
E-mail:
Site:

Perfil

Edifício de Serviços destinado a Centro de Negócios com Alojamento  
e a Hotel de 3 Estrelas - Complexo Desportivo da Penha, Faro

Janeiro/2023

Licenciamento de Projecto de Construção Nova de uma Moradia 
Unifamiliar - Estoi, Faro

Janeiro/2022

Projecto de Reabilitação de Edifício Municipal para o Posto Municipal  
de Turismo - Paderne, Albufeira

Janeiro/2022

+351 966 038 391
atcorreia@atcorreia.pt
atcorreia.pt/

Rua Cândido Guerreiro, nº 43 - 7º Dto
8000-318 FARO

Através da constituição de equipas especializadas e multidisciplinares,  
nas mais diversas áreas de actuação, o Atelier prima pela qualidade dos seus 
técnicos e colaboradores e do trabalho produzido.

O Atelier Teresa Correia surge em Março de 1996, com sede em Faro, com  
o objectivo principal de elaborar projectos de arquitectura e urbanismo.

Ao longo da sua existência, o Atelier procurou adotar metodologias de 
organização e a cultura da exigência na elaboração dos trabalhos.

A empresa tem como filosofia o acompanhamento constante ao cliente, desde 
a obtenção da viabilidade de construção, passando pela realização  
e coordenação do projecto nas suas diferentes especialidades, à obtenção  
da licença de construção e assistência técnica à obra.

Atelier Teresa Correia - Arquitectura e Urbanismo, Lda
Arq. Teresa Correia
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InPerfect House - Solução modular de diversas valências espaciais, 
progr. e funcionais. - Sem Localização

Junho/2021

Habitação Unifamiliar em Terrim
Terrim, Pinhal Novo

Dezembro/2021

Habitação Unifamiliar 
Sobral de Monte Agraço

Janeiro/2022

+351 962 934 906
carlosveloso@ava-architects.com
www.ava-architects.com

Rua Cidade de Cardiff, 11B
1170-094 LISBOA

Destaca-se o Teatro Municipal da Guarda, obra nomeada para diversos 
prémios internacionais. O projecto de habitação social (I.N.H./EUROPAN, para 
jovens arquitectos “Inovar na Habitação – construir a cidade) no Passeio das 
Virtudes, Porto, em 1998  e o 1.º Prémio no concurso público de Arquitectura 
de Habitação Colectiva a Custos Controlados na Trav. de Salgueiros, Porto, em 
1996 desenvolvido em co-autoria (construído).

Destaca-se alguns projectos que resultaram de procedimentos concursais:
1.º Prémio – Habitação Social a Custos Controlados na Trav. de Salgueiros, 
Porto – CMP; 1996;
1.º Prémio – Teatro Municipal da Guarda (TMG), Guarda, 1998;
1.º Prémio – Habitação Social no Passeio das Virtudes, Porto, 1998;
1.º Prémio – Infantário de Massarelos, Porto, GOP-CMP, 2001;
1.º Prémio – Centro Escolar S. Miguel de Nevogilde, GOP-CMP, Porto, 2008;
1.º Prémio – Centro Escolar das Antas, GOP-CMP, Porto, 2008;
1.º Prémio – Pavilhão Desportivo de Fernão Ferro, Seixal, CM Seixal, 2010;

O atelier tem sido convidado para participar em diversas publicações e 
exposições, nomeadamente na mostra “Habitar Portugal 2003-2005”, na 
Trienal de Arquitectura Lisboa 2007 “EUROPA, Arquitectura Portuguesa e 
Emissão” e na VI.ª Bienal Ibero-Americana de Arquitectura e Urbanismo (BIAU) 
em 2008, entre outras.

O atelier foi fundado por Carlos Veloso em 1996, com a actual designação:  
AVA - Atelier Veloso Arquitectos, com sede na Rua Cidade de Cardiff, 11B,  
em Lisboa.

AVA tem por actividade principal a concepção de estudos e projectos na área de 
arquitectura, de interiores, urbanismo e design de equipamento. A experiência 
de mais de 25 anos de actividade do atelier permitiu efectivar diversas tipos 
de abordagens, programas, temas e escalas de intervenção e com particular 
enfoque no campo da reabilitação de edifícios.

Atelier Veloso Arquitectos
Arq. Carlos Veloso
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Remodelação Apartamento 
Pontinha, Lisboa
Setembro/2021

Casa Galiza
Estoril, Cascais

Novembro/2020

Requalificação da Centralidade de Rio de Mouro Velho
Sintra
2021

+351 936 203 011
mjoao.patronilho@atelier66.pt
atelier66.pt

Rua Marcos Portugal, 18D
1200-258 Lisboa

O ATELIER 66 nasceu da ideia de criar espaços físicos que criam espaços 
mentais, e que interagem com a alma de quem os habitam. Ao dar existência 
a espaços simples, abertos e com um quê minimalista, geramos uma 
abertura da consciência - individual e colectiva. A forma como os indivíduos 
se deslocam no vazio do lugar e dentro de si mesmos, promove uma 
metamorfose de comportamento da cidade. Todos os nossos projectos - desde 
espaços públicos a edifícios de habitação, passando por lugares de comércio - 
têm carácter próprio e visam a abrir portas e janelas para novos estados  
de espírito.

Maria João Patronilho, licenciada em arquitectura pela Faculdade de 
Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, iniciou a sua carreira em 1994, 
colaborando com alguns gabinetes de incontornável renome na Arquitectura 
portuguesa; como o de Alberto de Souza Oliveira, o de Manuel e Francisco Aires 
Mateus e o de Camilo Cortesão.

Em 2001 decide criar o seu próprio gabinete, ATELIER 66 e, desde então, tem 
desenvolvido uma ampla variedade de projectos de obra pública e privada.

Os mais de 20 anos de profissão permitiram acumular uma vasta experiência, 
na gestão e coordenação de equipas, não só de arquitectura mas de todas  
as especialidades; mormente em projectos de requalificação de espaço público 
e requalificação ambiental, bem como em projectos habitacionais e industriais.

Atelier66 (MJPAJ Business Lda)
Arq. Maria João Patronilho
Arq. João Dores Antunes
Arq. Hugo Casanova
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Cuba Wine Residence
Cuba, Alentejo, Portugal

Junho/2021

Reabilitação Casa da Aboboreira
Marco de Canaveses, Porto, Portugal

Janeiro/2021

Sines Ocean Epiphany
Sines, Portugal
Setembro/2021

+351 913 323 544
atomustudio@gmail.com
atomustudio.pt

Rua Cidade de Luanda, 60, 4º Esquerdo
4100-164 PORTO

O sector da construção é uma das áreas que na atualidade mundial mais  
se atualiza com recurso à tecnologia dos materiais, processos de produção, 
acompanhamento dos ciclos de vida do edificado e monitorização das cidades. 
Desafios do futuro com respostas no presente, é assim que o Atomus Studio 
aborda a arquitectura como disciplina e instrumento para o “Habitar”.

Atomus Studio é fundado no Porto, em 2021, pelos arquitectos Pedro Colaço 
Leal e Vasco Gomes. Elabora projectos de escalas diversas cujo principal foco 
é o sector hoteleiro. O seu trabalho é suportado pelo uso de novas tecnologias 
associadas à Construção 6D tornando o gabinete competitivo e possibilitando 
a sua internacionalização a médio prazo. O nível de exigência e a digitalização  
a que assistimos no presente faz com que esta seja uma forte aposta do 
Atomus Studio. 

Atomus Studio
Arq. Pedro Colaço Leal

Arq. Vasco Sousa Gomes

Perfil
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Edifício na Costa do Castelo
Lisboa
2019

Edifício na Bartolomeu Dias
Lisboa
2019

Escola de Música ARTAVE/CCM
Vila Nova de Famalicão

2020

+351 213 540 530
info@aurora.com.pt
aurora.com.pt

Av. 5 de Outubro n.º 16, 5.º E
1050 056 LISBOA

Cada caso é acompanhado de uma forma atenta e personalizada,  
procurando-se assim uma solução distinta, que torna cada projecto uma 
experiência singular. Perante os condicionalismos encontrados (legais, 
orçamentais, programáticos ou de constrangimentos de obra), os esforços vão 
no sentido de vencer os momentos chave do projecto, momentos esses que 
culminam no espaço construído, dando sentido a tudo o resto.

Fundado em 2010 por Sofia Couto e Sérgio Antunes, o atelier Aurora 
Arquitectos foi a consequência natural de um trabalho desenvolvido em 
conjunto nos anos anteriores. O percurso começou durante o período 
académico, tendo-se fortalecido com a experiência profissional com o 
colectivo Kaputt!
Actualmente com uma equipa ampliada a outros elementos, o atelier tem 
como objecto de trabalho projectos das mais variadas escalas, de pequenas 
casas a edifícios de habitação, bem como equipamentos culturais.
Recentemente, a área mais desenvolvida é a reabilitação urbana, que 
representa um foco de especialização e investigação para o atelier.
Na sua abordagem é particularmente importante a reacção ao local  
que se encontra, daquilo que faz parte da existência desse espaço  
e de outros elementos da construção (por vezes, com centenas de anos).  
O desafio é, por isso, interpretar, esmiuçar, copiar, distorcer e até ironizar  
essas matérias-primas, para que sejam devolvidas ao local de uma forma nova 
e inesperada.

Aurora Arquitectos
Arq. Sérgio Antunes 
Arq. Sofia Reis Couto
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Faria e Brito, Lda. - Comércio e Serviços - Construção de Raiz
Vila Seca, Barcelos

Dezembro/2020

Restaurante Solar das Telheiras - Reabilitação
Barqueiros, Barcelos

Setembro/2014

Azeromais atelier - Construção de Raiz
Barqueiros, Barcelos

Abril/2015

+351 919 120 612
info@azeromais.com
www.azeromais.pt

Rua da Estrada Nacional, n.º 1898
4740-694 BARQUEIROS BCL

O percurso académico ficou marcado pelo facto de se ter realizado em 
regime de trabalhador estudante, dado que, durante esse período essencial 
de formação, exerceu funções de desenhador projetista num gabinete de 
engenharia e arquitetura - gabinete com o qual colaborou (inclusive depois 
de acabar a formação superior) até ao dia em que se estabeleceu por conta 
própria - o seu atelier [azeromais™ arquitetura & design] abriu portas em 
abril de 2015 e têm-se desenvolvido através de uma base sólida, apesar de ter 
surgido num período considerado de crise no sector, no entanto a experiência 
e conhecimento permitiu de forma sustentável abrir caminhos e criar ruturas 
por entre a tão falada crise. Vários sectores foram e são abrangidos no dia 
á dia do atelier, do seu portfólio consta essencialmente o sector privado, 
através do projeto na área da habitação uni e multifamiliar, comércio/serviços, 
restauração, indústria, etc. Pretendemos inovar, surpreender, criar expectativa. 
Garantir que a sua Arquitectura trará sempre algo de novo e desejado para  
o mercado.

Para o fundador da [azeromais™], arquitetura implica: cultura, ponderação, 
atitude, estratégia, ergonomia, preocupação social, detalhe, qualidade  
e bem-estar.

João Pedro Gonçalves Torres, nasceu na Póvoa de Varzim - Portugal,  
a 14-06-1977.

O seu percurso no ramo das Artes teve início na Escola Secundária Eça de 
Queirós na sua terra natal. Antes mesmo de ingressar no Ensino Superior 
empenhou-se em conhecer a realidade da construção através da realização  
de vários cursos intrinsecamente relacionados com a atividade, 
nomeadamente o curso de técnico de desenho de construção civil  
(CICCOPN 2007-2008).

Mestre arquiteto pela FAAUL - Faculdade de Arquitectura e Artes da 
Universidade Lusíada de Vila Nova de Famalicão, tendo realizado mestrado 
integrado sobre o tema: “Reabilitação - novas realidades, novas valências”.

azeromais™ Arquitectura & Design
Arq. João Torres
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Habitação Colectiva na Rua de Sá da Bandeira - Menção Honrosa  
no Prémio Nacional de Reabilitação Urbana - Rua de Sá da Bandeira, 

Porto - 2018

Apartamentos Turísticos
Rua das Fontainhas, Porto

2020

Hotel
Rua de S. João, Porto

2019

+351 223 240 331
b229@b229.pt
www.b229.pt

Rua das Artes Gráficas 33 
4100-092 PORTO

A partir de 2013 com a fundação da B229, onde se dedica à prática de 
arquitectura e coordenação de projecto como gestor e coordenador em 
conjunto com o papel de sócio-gerente. Tem desenvolvido o seu trabalho com 
especial enfoque na reabilitação e intervenção em património edificado sendo 
autor de variados projectos na Baixa do Porto.
Destes podem-se destacar os Edifícios na Rua de Sá da Bandeira (PNRU 
2019), Rua de S.lldefonso, Rua Tomás Gonzaga, Avenida Rodrigues de Freitas, 
Rua da Assunção e Clérigos, Mouzinho da Silveira entre outros.
Tem os seus trabalhos publicados em diversas revistas da especialidade.
Dos principais projectos em curso encontram-se no Porto o Hotel de Charme 
na Rua de S. João, Aparthotel na Ribeira, Apartamentos Turísticos na Rua das 
Fontainhas, entre outros de Habitação Colectiva e Unifamiliar.

João Figueiroa formou-se na Faculdade de Arquitectura da Universidade do 
Porto. Durante o seu percurso académico colaborou com os ateliers de Camilo 
Cortesão/Mercês Vieira e Alexandre Alves Costa.
Foi bolseiro Erasmus na Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lund, 
Suécia tendo aí trabalhado em cooperação com a Swedish International 
Development Aid no projecto de Reformulação do Mercado Municipal de Hué, 
Vietname, patrocionado pela World Health Organization.
Fez estágio com o Arquitecto Carlos Prata em 1999 onde se manteve a 
trabalhar durante oito anos em diversos projectos como a Lipor-Central de 
Compostagem, Marginal de Gaia, Multiusos de Fafe, Instituto CUF entre outros.
Frequentou o Mestrado de Design Industrial ESAD/FEUP.
Participou no Concurso Público Internacional de Concepção da Ampliação da 
Faculdade de Letras do Porto tendo obtido o 2º Prémio e visto o seu trabalho 
exposto.
Iniciou actividade independente em 2004, tendo se dedicado a variados 
projectos de Habitação Unifamiliar a Colectiva, Edifícios de Comércio, Serviços 
e Hotelaria.

B229
Arq. João Figueiroa
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Escola Secundária Weitenzelg
Romanshorn, Suíça

2019

Nova Sede PLMJ
Lisboa
2019

Casa na Costa do Castelo
Lisboa
2020

+351 213 471 107
bakgordon@bakgordon.com
www.bakgordon.com

Rua do Alecrim, 19A
1200-014 LISBOA

Desenvolve actividade como arquitecto desde 1990, e cria no ano 2002 o 
atelier Bak Gordon Arquitectos que coordena e onde trabalha. 
Tem uma vasta obra construída no domínio privado e público, do qual se 
destacam as intervenções em escolas, realizadas em Portugal e na Suíça.
O seu trabalho como arquitecto foi apresentado em diferentes exposições em 
Portugal, Espanha, Itália, Reino Unido, Alemanha, República Checa, México, 
Equador, Brasil, Macau, Coreia do Sul e Japão; e publicado em prestigiadas 
revistas da especialidade. 
Foi vencedor do prémio FAD 2011 (Barcelona, Espanha), do prémio BIAU 2012 
(Cádiz, Espanha), prémio CICA BA 2015 (Buenos Aires, Argentina) e o prémio 
APCA (São Paulo, Brasil), e foi nomeado para o prémio Mies van der Rohe em 
2009 e 2011; Foi também representante de Portugal na Bienal de Veneza de 
2010, 2012, 2018, e na Bienal de Arquitectura de Chicago de 2017.
No ano de 2019 foi vencedor do prémio da Associação Internacional dos 
Críticos de Arte (AICA) pelo conjunto da sua obra.

Ricardo Bak Gordon nasceu em Lisboa em 1967, tendo-se licenciado em 1990 
na Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa. Durante os 
seus estudos frequentou também a Faculdade de Arquitectura da Universidade 
do Porto e o Instituto Politécnico de Milão. 
Foi professor do Mestrado Integrado de Arquitectura no Instituto Superior 
Técnico entre 2009 e 2019 e na Escola de Arquitectura da Universidad de 
Navarra, Pamplona, Espanha entre 2017 e 2019.
Foi Visiting Design Critic, em Harvard Graduate School of Design entre 2015-17, 
Cambridge, Massachusetts. Foi ainda conferencista e/ou professor convidado 
em diversas universidades e instituições internacionais tais como a Academia 
de Arquitectura de Mendrisio, a Universidade IUAV de Veneza e a Escola Técnica 
Superior de Arquitectura de Barcelona.

Bak Gordon Arquitectos
Arq. Ricardo Bak Gordon
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Habitação Unifamiliar V3
Leça do Balio
Junho/2022

Reconstrução e Ampliação de Quinta para Agro Turismo
Penafiel

Abril/2022

Casa Pátio - Moradia Unifamiliar 
Aguiar de Sousa 
Setembro/2022

+351 931 838 262
arqbarbaravoliveira@gmail.com
www.arqbarbaravoliveira.net
www.linkedin.com/in/bárbara-oliveira-5a9712a4

Rua Costa Cabral nº279  
2º andar, sala E
4200-220 Porto

A nossa forma de ser e de estar perante a profissão é desfiarmo-nos  
a encarar cada projecto de forma diferente e nele praticar o perfeccionismo.
Confrontamos o respeito pela envolvente e pela tradição com  
a contemporaneidade da nossa arte, os materiais tradicionais com  
os inovadores, o retilíneo com o espontâneo, a organização com a excepção.  

Bárbara Oliveira, arquitecta portuense com vivências açorianas e durienses,  
é mestre pela Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto. Em Outubro 
de 2009, após concluir o curso de “Desenhar Desenhando” da FAUP faz a 
primeira exposição de desenhos de Arquitectura em Amarante. No ano de 2012 
faz um workshop com o arquitecto Kengo Kuma.
O percurso profissional teve início no projecto de ampliação da Quinta  
D. Doroteia, na Região Demarcada do Douro, onde projetou a adega de vinho  
do Porto, destilaria, armazém e Hotel.
Colaborou com os escritórios Luís Pedro Silva Arquitecto, Art3 Arquitectos  
e Century21 Arquitectos, onde percepcionou visões díspares da profissão,  
o que contribui de forma decisiva para a sua formação.
Abre escritório próprio na Rua de Costa Cabral - Porto, em Maio de 2018.
O gabinete tem vindo a crescer a nível de escala de projectos e volume  
de trabalho. Actualmente somos uma equipa de 3 arquitetas com projetos 
em diferentes áreas de intervenção maioritariamente na zona norte do País 
(reabilitações; construção nova de moradias uni e bifamiliares; um prédio de 
habitação multifamiliar em Vila Nova de Gaia; a reformulação de um armazém 
em Laboratório de Análises Clínicas na Maia), uma reabilitação em Alcântara  
e uma Casa na zona de Paisagem da Vinha Protegida da Ilha do Pico. Os nossos 
actuais projectos de maior relevo são dois empreendimentos de Agro-turismo 
em Santa Maria da Feira e em Penafiel; a reabilitação de uma Quinta em 
Penafiel; a construção da Quinta das Pedras Alvas - Alto Douro; a construção 
de um armazém vitivinivula para a Quinta de La Rosa - Alto Douro Vinhateiro. 

Bárbara Viana Oliveira - Arquitetura Unipessoal Lda  
Arq. Bárbara Viana Oliveira
Arq. Sofia Maia
Arq. Davide Oliveira
Arq. Soraia Lima

Perfil
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Piscinas Municipais 
Povoação

2008

Edifício Vodafone 
Porto
2009

Royal S. Paulo Hotel
Vila Viçosa

2018

+351 229 363 022
mail@barbosa-guimaraes.com
www.barbosa-guimaraes.com

Rua Brito Capelo, n.º 1023
4450-077 MATOSINHOS

Remodelação do Palácio da Justiça de Chaves
Plano de Pormenor da Ribeira de Gouveia
Espaço Público do Bairro dos Ferreiros
Plano de Pormenor da Vila da Madalena
Centro de Saúde de Vizela
Zona Desportiva da Trofa
Complexo Científico da Universidade dos Açores
Viela do Anjo

Prémios
“Óscares do Imobiliário 2020” - Categoria Escritórios,
 Sonae 4A
Archdaily –  Finalista 5 Melhores Edifícios Desportivos 2013, Pavilhão Multiusos 
de Lamego
“Prémios Construir 2012”- Melhor Edifício Público, Pavilhão Multiusos de 
Lamego
Archdaily - Finalista 5 Melhores Edifícios Desportivos 2012, Piscinas da 
Povoação
“Prémios Construir 2011”- Melhor Edifício de Escritórios, Edifício Vodafone 
“Óscares” do Imobiliário 2011 - Melhor Empreendimento do Ano, Edifício 
Vodafone
“Óscares” do Imobiliário 2011 - Melhor Edifício de Escritórios, Edifício Vodafone
Archdaily – Melhor Edifício do ano 2010 – Categoria Institucional, Edifício 
Vodafone 
The Cool Hunter, Edifício Vodafone
Secil arquitectura – obra seleccionada, Piscinas da Povoação
Arquitectura Paisagista 2009, Ciclovia e Margens do Tâmega
“João de Almada” 2004, Casa Setecentista
“João de Almada” 2000 - Menção Honrosa, Viela do Anjo 
“A Pedra na Arquitectura” 1999, Viela do Anjo

José António Vidal Afonso Barbosa, nasce no Porto em 1967.
Pedro Luís Martins Lino Lopes Guimarães, nasce no Porto em 1969.
Ambos licenciados em arquitectura pela Faculdade de Arquitectura  
da Universidade do Porto, em 1993, e associam-se em 1994 criando  
a Barbosa & Guimarães.

Concursos - 1º classificado
Oporto British School 
Sonae 4A
Requalificação do Eixo Central da Guarda
Reabilitação da Estrada da Circunvalação
Pavilhão Multiusos do Cartaxo
Vodafone Porto
Plano de Pormenor das Pedreiras Triana
Requalificação da Casa Branca de Gramido
Plano de Pormenor das Margens do Tâmega
Hotel no Paço de Melo
Palácio da Justiça de Gouveia

Barbosa & Guimarães Arquitectos
Arq. José António Vidal Afonso Barbosa

Arq. Pedro Luís Martins Lino Lopes Guimarães
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Sede do Grupo Bassadone
Gibraltar

2021

Edifício na R. dos Bacalhoeiros 131 a 143 e na Rua da Madalena 24 a 30
Lisboa
2020

Instituto Nacional de Saúde
Moçambique

2017

+351 217 826 110
estudos@betar.pt
www.betar.pt

Av. Elias Garcia, 53, 2.º Esq
1000-148 LISBOA

A BETAR detém a certificação de Qualidade ISO 9001 objectivando assim um 
conjunto de procedimentos implementados ao longo do tempo, enquadrados 
pela referida norma, garantindo uma homogeneidade de processos 
organizativos e maior produtividade para melhorar o serviço prestado  
ao cliente.
Em 2009 o Grupo expande-se com a aquisição da empresa GEOTEST,  
fundada em 1979, para a actividade em Consultoria em Geotecnia e Geologia 
de Engenharia.
Fruto do volume de trabalho desenvolvido em Angola e Moçambique,  
ao longo dos últimos 10 anos, e da necessidade de promover o apoio local  
ao desenvolvimento dos projectos e à prestação da assistência técnica às 
obras, o Grupo Betar expandiu-se com a abertura de duas empresas:  
a BTR.AO com sede em Luanda, Angola e a MZ BETAR com sede em Maputo, 
Moçambique.

A BETAR foi fundada em 1973 com a missão de prestar serviços de Engenharia 
para o sector da Construção Civil e Obras Públicas.
Ao longo dos últimos quarenta e cinco anos os Engenheiros da BETAR 
ESTUDOS, a empresa fundadora do grupo, têm desenvolvido principalmente 
projectos de Fundações e Estruturas e Hidráulica de Edifícios para os mais 
prestigiados arquitectos, mas também diversificou a sua actuação, para 
projectos de outras especialidades e no desenvolvimento de novas áreas  
de consultoria como a gestão de projectos e fiscalização.
Desde os anos 80 também realiza projectos de Obras de Arte, acompanhando 
o desenvolvimento e modernização da infraestrutura rodoviária e ferroviária  
do país criando uma empresa autónoma para o efeito, a BETAR CONSULTORES.
Nos anos 90, complementando o domínio da Engenharia Civil, organiza um 
sector da empresa dedicado aos projectos de Hidráulica, para o projecto  
e reabilitação de sistemas de hidráulica e saneamento quer prediais, quer  
de infraestruturas urbanas.
Os projectos elaborados pela BETAR são fruto do trabalho de mais de 80 
profissionais, inseridos numa estrutura organizativa dinâmica que, aliando 
as mais modernas ferramentas e tecnologias de análise, cálculo, desenho 
e tratamento de informação, incluindo ferramentas de BIM, à formação e 
valorização científica e profissional contínua dos seus quadros, permite 
responder com eficácia e qualidade aos desafios dos seus clientes.
O vasto currículo da BETAR ilustra bem a diversidade e qualidade do trabalho 
realizado, quer quanto à dimensão, quer quanto à natureza das obras 
produzidas, com numerosos primeiros lugares em concursos públicos  
e privados, bem como vários prémios Valmor e Secil.

BETAR
Eng. Miguel Villar
Eng. Tiago Mendonça
Eng. José Pedro Venâncio
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Casa em Cercal do Alentejo
Santiago do Cacém

2021

Casa na Calçada Ribeiro Santos
Lisboa
2021

Edifício na Rua de S. Félix
Lisboa
2021

+351 21 342 3096
inescortesao.arq@gmail.com
bicaarquitectos.com

Rua de Borges Carneiro, n.º38, 1.º Esq
1200-619 LISBOA

Os projectos construídos foram inúmeros e nas mais diversas áreas, sendo  
que a experiência é vasta, ultrapassando até ao momento mais de 170 
projectos e obras, algumas em parceria. De salientar projectos de edificação, 
reabilitação ou remodelação de habitação unifamiliar e coletiva, serviços, 
comércio, saúde, educação, religioso, hotelaria, restauração, indústria, turismo 
e projectos expositivos. 
“Defendemos um projecto global onde todas as áreas técnicas e artísticas 
confluem para a criação de obras únicas e intemporais. Acompanhamos todo  
o processo desde a conceção do projecto de arquitectura, coordenação  
de especialidades e paisagismo, acompanhamento de obra e projecto  
de design de interiores, na perspectiva de concretizar de forma clara e rigorosa 
os desejos dos nossos clientes.”
Os seus projectos são frequentemente publicados.
O projecto da Igreja de Nossa Senhora das Necessidades em Chãs, Leiria, 
concebido em parceria com a arquitecta Célia Faria, foi nomeado na categoria 
de Melhor Projecto Público nos Prémios Construir, em 2012.
Entre 2017 e 2020 foi Secretário da Mesa da Assembleia Geral da Ordem  
dos Arquitectos.

Inês Cortesão, Coimbra, 1970
Designer de Interiores pela Escola Superior de Design de Lisboa -  
IADE em 1994
Mestre em Design de Interiores pela Universidade de Salamanca em 1996 
Arquitecta pela Universidade Lusíada de Lisboa em 2001 e Membro da Ordem 
dos Arquitectos
Estagiou e colaborou no atelier do Arquitecto João Luís Carrilho da Graça - 
JLCG entre 2000 e 2002 
Constituiu o atelier BICA Arquitectos em Lisboa no ano de 2002 

BICA Arquitectos
Arq. Inês Cortesão
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Plano de Reordenamento e Gestão da Paisagem das Serras  
de Monchique e Silves

Barlavento Algarvio
2019

Requalificação da Rua dos Pescadores
Costa da Caparica, Almada

2019

Eixo Verde e Azul
Sintra, Oeiras, Amadora

2018

+351 21 472 81 50|1
biodesign@biodesign.pt
www.biodesign.pt

Avenida João XXI, n.º 70 - escritório 1
1000-304 LISBOA

Durante os seus 30 anos de actividade, a BIODESIGN desenvolveu:
9 Planos e Programas para Áreas Protegidas/Áreas de Conservação
5 Planos e Programas para Áreas Costeiras
7 Planos de Ordenamento de Albufeiras
20 Planos Directores Municipais
15 Planos de Urbanização
60 Planos de Pormenor
22 Avaliações Ambientais Estratégicas
64 Estudos de Impacte Ambiental
30 Projectos de Recuperação Paisagística
186 Projectos de Espaços Exteriores

BIODESIGN, Ambiente e Paisagem, Lda., é uma empresa portuguesa de 
responsabilidade limitada, sediada em Lisboa efundada em fevereiro de 1991. 

A sua filosofia de trabalho baseia-se em valores ambientais, sociais e estéticos 
que resultam em soluções de qualidade e perenidade da paisagem global. 

Com a sua abordagem científica, multidisciplinar e pragmática na resolução  
de problemas a empresa fornece serviços especializados em todas as escalas 
e em várias aéreas de trabalho, nomeadamente: 
Planeamento e Projecto Urbano Ordenamento e Gestão do Território  
e da Paisagem Projecto e Gestão de Espaços Exteriores 
Avaliação Ambiental Estratégica 
Estudos de Impacte Ambiental 
Participação Pública e Social
Restauração Ecológica
Conservação da Natureza e Áreas Protegidas
Planeamento e Gestão Ecológica de Espaços Rurais
Design de Comunicação Ambiental
Arquitectura Sustentável
Agricultura Urbana

A BIODESIGN conta com uma equipa multidisciplinar constituída por 
Arquitectos Paisagistas, Urbanistas, Arquitectos e Agrónomos.
Certificação de Qualidade NP EN ISO 9001 (SGQ) desde agosto de 2003.

O seu trabalho desenvolve-se para entidades públicas, privadas e O.N.G. 
em Portugal (Continental, Açores e Madeira), Países Africanos de Língua 
Portuguesa (Moçambique, Cabo Verde, Angola, S. Tomé e Príncipe, Guiné 
Bissau) e outros Países como Argélia, China (Macau), Brasil, Equador  
e Costa Rica.

Biodesign Ambiente e Paisagem Lda
Arq. Paisagista Jorge Cancela
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Co-living 
Lisboa
2021

Casa no Bairro de Belém
Lisboa
2021

Restaurante em Cascais
Lisboa
2021

+351 966 762 425
info@borgesdemacedo.com
www.borgesdemacedo.com

Travessa das Atafonas, n.º 2
1200-610 LISBOA

Preocupa-nos acima de tudo a performance que a obra vai atingir, 
nomeadamente ao nível da sua rentabilização, do seu ciclo de vida e do grau  
de satisfação dos seus utilizadores.

Cada projecto é desenvolvido com base em dois vectores estratégicos:  
a experiência adquirida e um rigoroso e constante processo de investigação. 
A nossa equipa de colaboradores, permite-nos responder aos desafios mais 
exigentes.

Graças à nossa experiência, adquirimos um grande conhecimento em obras  
e projectos de reabilitação e restauro.

É nosso objectivo criar espaços únicos e projectos irrepetíveis com  
um investimento competitivo, servindo os nossos clientes com  
a máxima qualidade.

A experiência de 25 anos na prática do projecto e da obra  
permitiu-nos aperfeiçoar uma metodologia de projecto, marcada por um forte 
acompanhamento de todas as suas fases, do licenciamento, à coordenação  
de especialidades, passando pelo projecto de execução e terminando na obra.

As nossas obras e projectos caracterizam-se por uma performance  
acima da média ao nível das questões da sustentabilidade e da economia  
do investimento.

Borges de Macedo Arquitectura
Arq. Filipe Borges de Macedo

Designer Alexandra Nobre
Luís Filipe Pinto
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Edifício de Habitação Colectiva  - Panorama Viana
Viana do Castelo 

2020

Flag Design Hotel 
Centro Histórico, Viana do Castelo 

2019

Multistorey Car Park 
Accra, Ghana

2020

+351 258 828 937
info@cavaleiroarchitects.com
www.cavaleiroarchitects.com

Avenida Afonso III, 64
4900-477 VIANA DO CASTELO

Carina Quintas Viana
É Licenciada em Arquitectura pela Faculdade de Arquitectura da Universidade 
do Porto (FAUP). Master em Bim Manger pela Zigurat Global Institute of 
Technology - Internacional Master Bim Manager. Sócia do Atelier Branco 
Cavaleiro & Associados, Lda. Participa esporadicamente em conferencias sobre 
arquitectura e Urbanismo, formadora em áreas de Arquitectura e Construção 
Cívil. 
Tiago André da Silva Rocha
É Mestrado em Arquitectura pela Faculdade de Arquitectura da Universidade 
do Porto (FAUP). Sócio do Atelier Branco Cavaleiro & Associados, Lda. Participa 
esporadicamente em conferências sobre Arquitectura e Urbanismo, tendo 
também participado em várias exposições.

Branco Cavaleiro & Associados, Lda, (Arq. Jorge Cavaleiro, Arq. Carina Viana e 
Arq. Tiago Rocha) é um atelier de Arquitectura, cuja equipa multidisciplinar que 
o compõem pretende responder de uma forma contemporânea aos desafios 
propostos nas diversas áreas de arquitectura, design e urbanismo. Olhámos 
para o acto de fazer arquitectura, com o sentido e a responsabilidade de 
vermos as nossas ideias integradas nas necessidades da sociedade actual, 
numa tentativa incessante de procura de novos conceitos e ideias adaptados 
a cada lugar. Tentamos inovar na função e na estética tendo em conta as 
questões ambientais. 
Rui Jorge Branco Cavaleiro
Sócio gerente do atelier Branco Cavaleiro & Associados em Viana do Castelo 
– Portugal. Licenciado em Arquitectura pela FAUP (Faculdade de Arquitectura 
da Universidade do Porto). Pós-graduado em Planeamento e Projecto do 
Ambiente Urbano pela FAUP/FEUP. Especialista na área de Arquitectura e 
Urbanismo, título atribuído pelo IPVC, através da realização de provas públicas. 
Docente no Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), desde 1998, na 
categoria de Professor Adjunto. Participação em colóquios/seminários e autor 
de obras e artigos publicados em revistas da especialidade.

Branco Cavaleiro & Associados Escritório de Arquitectos
Arq. Rui Jorge Branco Cavaleiro 
Arq. Carina Quintas Viana
Arq. Tiago Rocha
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Estrutura Residencial para Idosos
Estarreja

Fevereiro/2021

Habitação Colectiva
Estarreja

Janeiro/2022

Edificio de Habitação Colectiva
Aveiro

Fevereiro/2021

+351 912 328 586
mail@bruno-oliveira.com
www.bruno-oliveira.com

Rua Dom Manuel I
Conjunto Altamira, 85, 1.º DB
3860-366 ESTARREJA

Os projectos de “bo” valorizam a simplicidade formal, o funcionalismo e são 
elaborados com especial atenção aos detalhes e acabamentos. Com um toque 
poético mas pleno de objectividade, dedicamos todo o nosso esforço para 
alcançar os desejos do cliente, com empenho e rigor na escolha das soluções 
técnicas e construtivas que melhor se adequam ao seu orçamento. 
Tem trabalhos publicados em Portugal, Espanha, França, Holanda, Itália, 
Coreia, Japão, África do Sul, Alemanha, México e Brasil.

Bruno oliveira-arquitecto, su lda. é uma PME certificada, fundada em 2018 por 
Bruno Oliveira com mais de 16 anos de experiência. O atelier está vocacionado 
para a prática de arquitectura, composto por uma equipa multidisciplinar com 
vasta experiência nas diversas áreas da arquitectura, engenharia e design.  
A equipa acumula experiência em todas as fases da arquitectura, planeamento 
e coordenação, nas diversas tipologias, como Centros Desportivos, Mercados 
e Espaços Comerciais, Hospital, Centros de Análises e Clínicas, Creches, Lares 
de Idosos e Unidades de Cuidados Continuados, Edifícios Sede de Empresas, 
Armazéns e Indústria, Centros Escolares e de Ensino, Espaços Urbanos 
e de Lazer, com especial interesse pela área da habitação privada, pelo 
relacionamento próximo que inevitavelmente acontece com o cliente  
e com a obra. 

Branco Cavaleiro & Associados Escritório de Arquitectos
Arq. Rui Jorge Branco Cavaleiro 
Arq. Carina Quintas Viana
Arq. Tiago Rocha

Bruno Oliveira Atelier de Arquitectura
Arq. Bruno Oliveira

Arq. Mónica Valente
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Telf:
E-mail:

Reabilitação de Fachadas em Moradia
Vila Nova de Gaia

2020

Reabilitação de Fachadas em Moradia
Vila Nova de Gaia

2020

Reabilitação de Fachadas em Edifício
Santa Maria da Feira

2020

+351 917 828 050
building.48@gmail.com

Rua Furriel João Faria, 65 R/C Dto, Bloco 1
4410-170 SÃO FELIX DA MARINHA

Os trabalhos realizados por nós, permitiu levar um melhor conhecimento  
aos nossos clientes sobre o que executamos.
Se o nosso trabalho preencher as expectativas da sua empresa contacte-nos, 
para que, pessoalmente verifique a qualidade dos nossos trabalhos.
Envie a sua proposta, desafie a nossa criatividade e valorize a sua empresa.

Building Engenharia tem como missão dar a conhecer a V/Ex. que executamos 
vários trabalhos, sempre dentro da “Qualidade Excelência”  nas áreas  
da “Relatórios Técnicos de Patologias/ Projectos de Arquitectura/Caderno  
de Encargos/Mapa de Trabalhos/Fiscalização de Obra Referente ao Relatórios 
Técnicos de Patologias”.

Building Engenharia
Eng. Edgard Ferreira
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Blocos Habitação Empreendimento PARC 
Parque da Cidade, Viana do Castelo 

2021

Cooperativa habitacional 
Viana do Castelo

2021

Empreendimento Hoteleiro 
São João da Pesqueira 

2021

+351 258 820 486
info@ccarquitectos.pt
www.ccarquitectos.pt

Avenida Rocha Paris, 79
4900-494 VIANA DO CASTELO

A excelência no desenho e serviço ao cliente são outro alvo a atingir em todos 
os trabalhos, mesmo os mais complexos. A satisfação do cliente é para  
o atelier uma prioridade. A empresa tem o reconhecimento dos seus clientes 
pela criatividade no desenho, pelo cumprimento rigoroso de prazos e por 
dispor de orçamentos extremamente competitivos. Dispõe de softwares 
paramétricos e tecnológicamente avançados que permite realizar simulações 
em realidade virtual desde o início do projecto e altera-las em tempo real 
conjuntamente com o cliente.
A obra, até estar finalizada, passa necessariamente por diversas fases,  
nas quais intervêm técnicos das mais variadas “artes”. Por ser uma actividade 
eminentemente multidisciplinar, a resposta ao projecto avalia constantemente 
a equipa de trabalho e dimensiona-a com vista a uma resposta eficiente. Esta 
multidisciplinaridade passa forçosamente pelo cliente, considerado elemento 
central de todo o processo projectual, com o qual é promovido um constante 
diálogo com a finalidade de corresponder eficazmente às suas maiores 
expectativas. Uma equipa multidisciplinar levará até ao fim, todo o processo  
de concepção do projecto.

A C&C ARCHITECTS ARQUITECTURA E SERVIÇOS, é uma empresa sedeada  
no norte de Portugal, que se dedica á elaboração de projectos de arquitectura, 
coordenação de projectos de especialidades e serviços de apoio à construção 
civil, e implementada no mercado há mais de duas décadas. Sobe a 
coordenação do Arquitecto Cristiano Costa, dispõe de uma equipa interna  
e parcerias, que permitem prestar todos os serviços necessários desde o início 
do projecto até ao final da obra. Para além dos clientes privados, o atelier 
tem executado obras públicas e concorrido a diversos concursos públicos, 
contando no seu curriculum com mais de 400 projectos executados, desde 
construção de raiz, reabilitação urbana, urbanização ou design.  

C&C ARCHITECTS Arquitectura e Serviços
Arq. Cristiano Costa
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Parque Urbano de Arruda dos Vinhos
Arruda dos Vinhos

2018

Consulado Geral de Portugal
Rio de Janeiro, Brasil

2017

Reabilitação e Extensão do Hotel Ozadi
Tavira
2014

+351 213 420 605
geral@camposcosta.com 
www.camposcosta.com  

Rua dos Sapateiros n.º 44, 3.ºDrt 
1100- 579 LISBOA

Tem sido professor e orador em diversas universidades em todo o mundo, 
incluindo a Universidade Autónoma de Lisboa (Departamento de Arquitectura  
– DA-UAL), a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)  
e a Universidade de São José, em Macau.

Foi ainda redactor da revista D’Ars, sediada em Milão entre 2000 e 2009,  
e foi Membro do Conselho Editorial e da Redacção da equipa Editorial do JA | 
2012-14.

Em 2014, foi curador português na 14a Exposição Internacional e Arquitectura, 
La Biennale di Venezia, com o projecto “Homeland. News from Portugal”.

Pedro Campos Costa, Lisboa 1972
Licenciado em Arquitectura pela Faculdade de Arquitectura da Universidade  
do Porto, doutorando do programa “Cultura Arquitectónica e Urbana”,  
do Departamento de Arquitectura da Faculdade de Ciências e Tecnologia  
da Universidade de Coimbra, é desde 2007 sócio Fundador e gerente 
da empresa Campos Costa Arquitectos, onde desenvolve uma prática 
multidisciplinar R&D em projectos como a Extensão do Oceanário de Lisboa,  
o Consulado Geral de Portugal no Rio de Janeiro, o Hotel Ozadi em Tavira  
ou a frente ribeirinha e Mercado Municipal de Quarteira, entre outros.

Paralelamente, desenvolve projectos diversos que vão desde o design  
de objectos de mobiliário em cartão e cortiça, com a criação da marca CaCo,  
a projectos de curadoria, cenografia, instalações, investigação, organização  
de workshops nacionais e internacionais, entre outros.

Vencedor de diversos prémios – Prémio Ibérico FAD 2015, por Arquinfad,  
o “A.prize 2012 Exposynergy”, pela Trienal de Milão, “Gyeonggi International 
Ceramix Biennale”, Coreia do Sul, “Prémio Valmor” pela Câmara Municipal  
de Lisboa, com a Extensão do Oceanário de Lisboa, “Europe 40 under  
40 europe’s emerging young architects and designers 2012”, o prémio  
“Next Generation”, promovido pela revista Metropolis em New York,  
com o projecto CASA não CASA, que inclui a integração de sistemas 
fotovoltaicos, em 2006, e ainda o prémio Libero Ferretti “Dove abita l’utopia” 
em 2000, promovido pela Domus Academy, com a uma instalação intitulada 
“Paisagens indivisíveis”. Em 2011, foi convidado para participar  
em Interni Mutant architecture & Design - Salone del Mobile, Milão.

Campos Costa Arquitetos
Arq. Pedro Campos Costa
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Reabilitação da Igreja do Convento de São Francisco
Portalegre

2009

Reabilitação da Escola Secundária Alves Martins
Viseu
2011

Casa no Murtal
Estoril, Lisboa

2006

+351 21 343 2545
atelier@ccg-arquitectos.pt
www.ccg-arquitectos.pt

Rua de O Século, 50, 1º D
1200-436 LISBOA

A incidência programática tem sido bastante diversa, absorvendo 
praticamente todas as tipologias, tais como: Planeamento Urbano (desde 
Cidades a Loteamentos), Habitação Individual e Multifamiliar, Equipamentos 
Educativos e Desportivos, Museus, Turismo e Lazer, Cultura, Serviços e 
intervenção na área da Reabilitação do Património Construído.

A CCG Arquitectos é uma empresa portuguesa com sede em Lisboa e fundada 
em 1994 pelo Arquitecto Cândido Chuva Gomes. Conta actualmente com 
centenas de projectos realizados em território nacional e estrangeiro.  

Cândido Chuva Gomes - Arquitectos
Arq. Cândido Chuva Gomes
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Edifícios Multifamiliares - Lote 11 e 12
Torres Vedras

2019

Moradia Unifamiliar 
Torres Vedras

2022

Estudo Prévio para a USF de Runa
Torres Vedras

2020

+351 919 626 866
arquitetura@urbeazul.pt
www.cd-arquitecta.com

Rua Natália de Oliveira Correia 
Edifício Sol Jardim, Bloco 10 Loja 30 
2560-619 TORRES VEDRAS

Tendo o atelier, como principal missão proporcionar um serviço de excelência, 
prima pelo acompanhamento pessoal junto do cliente e integra nos seus 
serviços, valências complementares ao projecto, tais como a consultadoria  
na área imobiliária, consultadoria na área das respostas socias, interlocução 
com as entidades licenciadoras e organismos interveniente, fiscalização  
e coordenação de segurança em obra.

O atelier conta com um amplo leque de Clientes, que incluem Particulares, 
Multinacionais, passando por Entidades Estatais e Instituições de 
Solidariedade Social. É ainda, sócia-gerente da empresa Urbeazul Lda. onde 
concretiza a sua paixão pela construção civil, ao projectar e construir as suas 
próprias obras.

O atelier, liderado pela arquitecta Carla Duarte, existe há 25 anos. Durante  
este percurso profissional activo, consolidou uma ampla experiência  
de projecto, abrangendo um largo espectro temático, que vai da Habitação, 
aos Serviços, passando pela Hotelaria, Comércio, Restauração, Equipamentos 
Sociais, Urbanismo, Design e Decoração. A obra da arquitecta Carla Duarte  
está implantada por todo o país, do Algarve ao Minho, estendendo-se  
a Espanha e a Angola.

A postura profissional do atelier é a de proporcionar a concretização das 
expectativas dos seus clientes, balizadas por princípios criativos, funcionais, 
sustentáveis, legais e de responsabilidade social e ecológica. O atelier, além  
de uma equipa motivada de arquitectos, conta com parcerias regulares, 
formando equipas pluridisciplinares, que conduzem a soluções optimizadas  
e inovadoras.

Carla Duarte Arquitecta
Arq. Carla Duarte
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E-mail:
Site:

ProjeCtos

Habitação Colectiva em Condomínio Privado
Funchal, Ilha da Madeira

Recuperação de Palacete Francês
Funchal, Ilha da Madeira

Casa Aurea Habitação Unifamiliar
 Funchal, Ilha da Madeira

+351 918 496 125
carlavieira@carlavieira-architects.com
carlavieira-architects.com

Rua dos Aranhas, 52, 2.º
9000-044 FUNCHAL

O atelier Carla Vieira Architects desenvolve os seus projectos na prática  
da disciplina e no exercício constante de novos arquétipos contemporâneos, 

fazendo coexistir a estética formal e Humana. Ao resultado, apelida de 
dimensão espacial dos sentidos. Responder positivamente e efectivamente 
aos seus clientes, numa visão pragmática e numa postura crítica perante  
o contexto da intervenção, chamando sempre ao processo os valores da ética 
e da estética, tem sido a chave do sucesso.

A arquitecta participa com frequência em eventos internacionais onde diz 
encontrar inspiração no contacto com outros colegas e novas realidades 
culturais. Neste momento desenvolve trabalhos em todo o território Nacional.

Carla Vieira é fascinada pelo desenho de peças de mobiliário que 
complementam os seus projectos de arquitectura tornando-os ainda mais 
ímpares. Considera a arquitectura um Processo Criativo rico em diferentes 
escalas pelo qual é definitivamente apaixonada.

Carla Vieira nasceu em Angola mas cedo regressou à Ilha da Madeira onde 
viveu até aos 18 anos. Em 1993 iniciou os estudos superiores na Faculdade  
de Arquitectura de Lisboa e completou o curso de Desenho na Sociedade 
Nacional de Belas Artes. Ainda estudante, colaborou com o Gabinete Santos 
Pinheiro, em Lisboa, levando à prática a sua vontade de exercer a criação 
arquitectónica nas suas mais variadas vertentes.

Durante o período de estágio académico e profissional, no Funchal, colaborou 
em diferentes projectos públicos e particulares adquirindo assim maiores 
competências para a prática da sua profissão. Em 2009 constituiu,  
no Funchal, o seu próprio atelier, Carla Vieira Architects. Sob as premissas  
de que cada desafio, independentemente da sua dimensão e escala, deve ser 
interpretado nas suas várias vertentes e de que cada solução deve espelhar  
a sua diversificada experiência. É, desde então, autora de projectos  
de habitação, comércio, serviços, hotelaria e unidades de saúde, contando já 
com obra construída.

Carla Vieira Architects
Arq. Carla Vieira 

Arq. Diogo Castro
Arq. Joana Gouveia

Designer Andreia Martins 

Perfil
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Telf:
E-mail:

Reabilitação do Centro Social de São José da Lamarosa
Coruche

2021

Reabilitação da Casa Hudd-Neves Family
Barreiro

2021

Revisão do Plano Director da Golegã
Golegã
2022

+351 213 160 233
geral@caam.com.pt

Av. Defensores de Chaves, 15, 3.º C 
1000-109 LISBOA

Em 1995 fundou a firma CARLOS ALMEIDA MARQUES, Arquitectura  
e Urbanismo Lda. da qual é sócio-gerente. A sua actividade profissional tem  
sido especialmente dirigida à concepção de edifícios públicos e coordenação 
de planos municipais de ordenamento do território. Paralelamente investiga  
e escreve nas áreas teóricas do ordenamento do território e do urbanismo  
e planeamento cultural urbano, com publicações e conferências em Portugal  
e no estrangeiro.

Destacam-se as seguintes publicações:
Marques, C. A. et al. (2017), Gaspar Frutuoso School – Architecture as  
a Pedagogic Space, Editora Caleidoscópio.
Marques, C. A. (Coordenação) (2015), Planeamento Cultural Urbano  
em Áreas Metropolitanas: Revitalização dos Espaços Pós-Suburbanos,  
Editora Caleidoscópio.
Marques, C. A. et al. (2015) CARLOS ALMEIDA MARQUES, Arquitetura,  
Editora Caleidoscópio.
Marques, C. A. (2012) HABITAÇÃO: Da Indústria à Fábrica da Cidade,  
Editora Caleidoscópio.

Carlos Almeida Marques nasceu em São Paulo – Brasil, em 1958, vivendo 
desde 1964 em Portugal. Em 1982, obteve a licenciatura em Arquitectura 
pela Faculdade de Arquitectura de Lisboa e em 1984, a pós-graduação em 
Arquitectura Tropical pela mesma instituição, sendo desde 2013 Investigador 
do Centro de Investigação em Arquitectura, Urbanismo e Design desta 
Faculdade.

O grau de Mestre em Planeamento Regional e Urbano foi-lhe atribuído em 
2004 pela Universidade Técnica de Lisboa, e em 2007, o Diploma de Estudos 
Avanzados pela Universidad de Extremadura (ESP).

Em 2010 concluiu Doutoramento em Ciências Sociais e Administração Pública, 
pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica 
de Lisboa, onde lecionou como Professor Auxiliar Convidado e é Investigador  
do Centro de Administração e Políticas Públicas..

Em 2016 obtém o grau de Doutorado Europeu em Medio Ambiente: 
Instrumentos Socioeconómicos, Territoriales, Jurídicos y Educativos para 
el Desarrollo Sostenible pela Universidad Complutense de Madrid (ESP) – 
Instituto Universitario de Ciencias Ambientales.

Desde 2014 passou a ser pesquisador do Centro Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq). É Membro do Conselho Editorial Científico  
da Revista POS, Faculdade de Arquitectura e Urbanismo da Universidade de 
São Paulo (BRA) e Membro do Comitê Editorial dos Cadernos de Pós Graduação 
em Arquitectura e Urbanismo, Programa de Pós-Graduação em Arquitectura 
e Urbanismo, da Faculdade de Arquitectura e Urbanismo da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, São Paulo (BRA).

CARLOS ALMEIDA MARQUES Arquitectura  
e Urbanismo Lda
Arq. Carlos Almeida Marques
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Perfil

Casa da Fontinha
Porto

Fevereiro/2016

Condomínio Mira Douro
Porto

Junho/2018

Casa de São Cosme
Vila Nova de Famalicão

Maio/2018

+351 22 370 4910
geral@carloscastanheira.pt
www.carloscastanheira.pt

Rua Conselheiro Veloso da Cruz, n.º 61
4400-094 VILA NOVA DE GAIA

Prémios:
2005 - Prémio Nacional de Arquitectura em Madeira PNAM, promovido  
pela AIMMP com a Casa Avenal, Portugal.
2011 - Prémio Nacional de Arquitectura em Madeira PNAM, Promovido  
pela AFN/MA com a Casa de Adpropeixe, Portugal.
2011 - Menção Honrosa no Prémio Nacional de Arquitectura em Madeira PNAM 
com a Adega Casa da Torre, Portugal.
2015 - Vencedor com o Arq. Álvaro Siza do Prémio Internacional Archdaily 
Office Building of the year 2015 com o Building on the Water, China
2015 - Prémio Best Wine of Tourism 2015 – Vencedor regional na categoria  
de Arquitectura e Paisagem com a Adega Quinta da Faísca, Portugal.
2015 - Menção Honrosa na Qualidade Estrutural da Obra do Prémio Nacional 
da Arquitectura em Madeira- PNAM com o Centro Equestre, Portugal.
2017 - Prémio Valmor e Municipal de Arquitectura, Câmara Municipal  
de Lisboa, em co-autoria com o Arq. Álvaro Siza com a Alteração dos Terraços  
do Convento do Carmo, Portugal, relativo ao ano de 2015.
2020 - Prémio Imobiliário – Expresso e SIC- Notícias na categoria  
de Construção e Arquitectura Sustentável e Menção Honrosa com o Treetop 
Walk Serralves, Portugal.
2021 – Prémio da Plataforma Archdaily, na categoria de melhor edifício 
cultural, em co-autoria com o Arq. Álvaro Siza, com o MoAE – Museum of Art 
and Education, China.
2021- Premiado com Álvaro Siza com o Jury Prize of the Taiwan Architecture 
Award, com o Taifong Golf Club, Taiwan.
2021- Prémio Excellence by the YUANYE AWARDS – China, com a Adega  
da Taboadella, Portugal.
2021- Best Project of 2021 pela Plataforma Internacional Archilovers  
com o Saya Park, Coreia do Sul, em co-autoria com Álvaro Siza.

Carlos Castanheira, Lisboa, Junho de 1957. 
Curso de Arquitectura da Escola Superior de Belas Artes da Universidade  
do Porto 1976-1981.
Viveu em Amsterdão de 1981 a 1990 onde trabalhou como arquitecto 
e frequentou o Curso de Arquitectura da Academie Voor Bouwkunst Van 
Amsterdam. 
Em 1993 cria o escritório CC&CB - Arquitectos, Lda com  
a arq. Maria Clara Bastai.

Carlos Castanheira & Clara Bastai - Arquitectos
Arq. Carlos Castanheira
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Campus Educativo de Oliveira do Hospital
Oliveira do Hospital

Dezembro/2018

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas
Carregal do Sal

Março/2018

Casa da Cultura de Oliveira do Hospital
Oliveira do Hospital

Fevereiro/2016

+351 239 996 300
geral@arq-carlossantos.pt
www.arq-carlossantos.pt/

Av. Dr. José Maria Cardoso, n.º 14, 1.º Esq
3200-202 LOUSÃ

Nós desenhamos novos espaços e componentes do território numa 
perspectiva de discurso interactivo com a envolvente em que nenhuma  
solução é atingida sem um necessário estudo do local e dos diversos agentes 
em presença.

Carlos Santos Arquitectura e Urbanismo, Lda.

A empresa tem sede na Vila da Lousã e tem como objectivo a elaboração, 
coordenação e fiscalização de projectos de construção civil para edifícios, 
espaços públicos e zonas verdes de protecção, lazer, desporto e recreio, bem 
como projectos de Planeamento e Ordenamento do Território.
A empresa conta com um conjunto de técnicos que dão resposta às diversas 
solicitações específicas das mais diversas áreas de projecto, constituindo 
equipas pluridisciplinares para a sua concretização, garantindo um rigoroso 
controle de qualidade e a observância de todos os normativos técnicos legais 
próprios de cada solução.
A empresa constitui-se como uma organização de conhecimento criativo no 
domínio preferencial de arquitectura aportando para o projecto a experiência 
adquirida por um vasto curriculum de obras e projectos nos diversos domínios, 
aliada a um espírito de inovação plástica, incorporando as novas tecnologias 
construtivas e energéticas por forma a obter um resultado que exprima um 
produto equilibrado entre aspectos racionais e emocionais próprios  
da intervenção artística.

Carlos Santos Arquitectura e Urbanismo, Lda
Arq. Carlos Santos
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E-mail:
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ProjeCtos

P0092 - Casa RDAB
Porto
2022

P0088 - Casa RdC
Aveiro
2022

P0099 - Casa RPAFC
Maia
2022

+351 924 274 346
geral@carolinafreitas.pt
www.carolinafreitas.pt

Rua Comandante Rocha e Cunha 51 A
3800-135 AVEIRO
Rua Américo Martins Pereira  
- Incubadora de Empresas
3850-837 ALBERGARIA-A-VELHA

(1) Inicia percurso académico em 2007 na Universidade Lusíada do Porto; 
frequenta a Universidade da Beira Interior, Universidade Técnica de Gdansk 
e termina o curso de arquitectura na Universidade de Creta. Desenvolveu 
a sua dissertação de mestrado sob orientação de Konstantinos Ougrinis 
(MIT-Instituto de Tecnologia de Massachusetts), com o tema Transformable 
Spaces & Glocal Architecture. Integrou o departamento EPArq. (Estrutura de 
Planeamento e Arquitectura) na Universidade de Aveiro sob orientação do 
arquitecto Joaquim Oliveira. Foi presidente do Núcleo de Arquitetos da Região 
de Aveiro (NAAV) desde 2017 até a dissolução do mesmo em 2020.  
É Vice-Presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Arquitectos 
desde 2020.

O projecto foi criado em 2014 por Ana Carolina Freitas (1). É a mesma quem 
dá nome ao atelier mas é em equipa que se desenvolve a actividade, tendo 
contado com várias e preciosas colaborações ao longo do tempo. A filosofia 
do gabinete é assente na abertura da arquitectura a todos e na aceitação da 
multidisciplinaridade e do multiculturalismo como uma ferramenta importante 
para garantir um produto à altura dos desafios, sem constrangimentos e livre 
de preconceitos.

Carolina Freitas Arquitectura
Arq. Carolina Freitas

Arq. Jorge Alves
Arq. João Vilela

Perfil
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Campo das Cebolas e Doca da Marinha
Lisboa
2018

Terminal de Cruzeiros de Lisboa
Lisboa
2018

Ponte Pedonal sobre a Ribeira da Carpinteira
Covilhã
2009

+351 213 920 200
arquitectos@carrilhodagraca.pt
www.carrilhodagraca.pt

Rua de Santo António à Estrela, 31 B
1350-291 LISBOA

Professor na Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa entre  
1977 e 1992 e, posteriormente, entre 2014 e 2019; Universidade Autónoma  
de Lisboa entre 2001 e 2010; Universidade de Navarra entre 2005 e 2015; 
Cornell University, New York, em 2015; Haute École du Paysage, d’Ingénierie  
et d’Architecture de Genève, em 2019, da Cátedra Unesco Leon Battista Alberti 
do Campus de Mantova do Politecnico di Milano de 2017 a 2019,  
e actualmente da Accademia di Architettura da Università della Svizzera 
Italiana, em Mendrisio.

Doutor Honoris Causa pela Faculdade de Arquitectura da Universidade  
de Lisboa.

João Luís Carrilho da Graça, arquitecto desde 1977, vive e trabalha em Lisboa. 
À sua obra foram atribuídos diversos prémios e distinções, nomeadamente  
o Prémio da Associação Internacional dos Críticos de Arte (1992),  
Prémio Secil de Arquitectura (1994), Prémio Valmor (1998, 2008, 2010, 2017,  
Menção em 1993, 2007, 2013); Prémio FAD Ibérico (1999), Ordem de Mérito 
da República Portuguesa (1999); Prémio Bienal Internacional da Luz – Luzboa 
(2004); Prémio Pessoa (2008), Prémio Piranesi - Prix de Rome (2010),  
Ordre des Arts et des Lettres - República Francesa (2010), Medalha  
da “Académie d’Architecture”, Paris (2012), Prémio Internacional  
de Arquitectura Sacra Frate-Sole (2012), Prémio Bienal Ibero Americana  
de Arquitectura e Urbanismo (2012), International Fellowship do Royal Institute 
of British Architects (2015), Membro Honorário da Ordem dos Arquitectos 
(2015), Prémio Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires (2018), 
Prémio Leon Battista Alberti do Politecnico di Milano, Mantova (2018),  
Prémio arpaFil, Guadalajara, México (2018), Ordem da Instrução Pública  
da República Portuguesa (2019).

Foi nomeado e/ou finalista para o prémio de arquitectura Mies van der Rohe 
em diversos anos.

Participou na representação oficial de Portugal à 12a, 13a e 16a Bienal  
de Arquitectura de Veneza e na exposição central da 15a Bienal.

Carrilho da Graça Arquitectos
Arq. João Luís Carrilho da Graça
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Casa na Caniçada
Vieira do Minho

2021

Hotel de Santa Clara
Vila do Conde

2021

MIS - Museu da Imagem e do Som
Fortaleza, Brasil

2021

+351 253 283 580
ca@carvalhoaraujo.com
www.carvalhoaraujo.com

Casa dos Coimbras, Largo de Santa
Cruz, n.º 506, 1.º Andar
4700-322 BRAGA

diversas, e de Design Industrial. Entre 2005 e 2013 conjuga a actividade de 
docente com a prática, leccionando a cadeira de Projecto da Licenciatura em 
Arquitectura da Faculdade de Arquitectura da Universidade Católica de Viseu.
Em 2013 funda o atelier em São Paulo (Brasil).
Actualmente assume também a posição de consultor e director criativo em 
diversas empresas e é assiduamente convidado para participar em exposições, 
conferências e congressos, recebendo diversas distinções nacionais e 
internacionais tanto na área da Arquitectura como do Design de Produto, como 
o Design Plus Award, o Good Design Award, Prémio Sena da Silva e Prémio 
Nacional de Reabilitação Urbana.

Nasceu em Braga, em 1961, cidade onde vive e trabalha.
Em 1986 assume a direcção do CECA - Centro de Estudos Carvalho Araújo, que 
funciona como um laboratório de projecto, testando um novo modo de encarar 
as questões do desenho industrial. Em 1989, desenvolve um programa base 
para o sistema de mobiliário de escritório ARPA, que será apresentado em 
1990 na Orgatec, em Colónia. Em 1990, conclui a Licenciatura em Arquitectura, 
pela Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, após ter 
frequentado os quatro primeiros anos na Escola Superior de Belas Artes do 
Porto. Em 1996, cria a empresa J. M. Carvalho Araújo, Arquitectura e Design, 
S.A., onde desenvolve projectos de Arquitectura de escalas e abordagens 

Carvalho Araújo Arquitectura e Design
Arq. José Manuel Carvalho Araújo
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Gare Intermodal de Campanhã
Porto
2004

Casa de Seixas
Caminha

2010

Villas do Parque  
Av. Boavista, Porto

2014

+351 226 063 256
calapez@calapezarquitectos.com
www.calapezarquitectos.com

Rua de Sobreiras, 31
4150-713 PORTO

Trienal de arquitectura projecto nova gare intermodal campanha e complexo 
imobiliário, requalificação do território envolvente; Seminário arquitectura 
e engenharia - Exponor participante convidado a partilhar experiência em 
coordenação de projectos e obras; Seminário transportes em revista - as 
pessoas nos interfaces apresentação do projeto ferroviário interface de 
Campanhã; Arte e construção tema projectar e coordenar; Universidade 
Lusíada - Seminário pedaços de cidade Campanhã, uma nova centralidade na 
cidade do Porto; C.M.Porto - projecto europeu inter-hub palestrante convidado 
- estações ferroviárias-interfaces multimodais - zona oriental do Porto e 
estação de campanhã_2016

Exercem a profissão liberal de arquitectos em atelier próprio desde 1984 e 
em março de 1998 fundam a Castro Calapez Arquitectos Lda, desenvolvendo 
Estudos e Projectos de Obras Públicas com forte vertente ferroviária, 
nomeadamente Gare Intermodal de Campanhã, Estação Metro do Porto, o CCO 
em Contumil e Centro de Comando Operacional em Capetow são referências, 
assim como estudos para Estações de Alta Velocidade. Também desenvolvem 
diversos Estudos e Projectos no âmbito do Desenho Urbano, por exemplo 
Projecto para a Frente Ribeirinha de Caminha, Plano Director Ferroviário do 
Entroncamento e a Quinta do Covelo no Porto. A nível do edificado, também 
projectam Parques de Estacionamento, Hotéis, Residências de Estudantes 
e Sénior, projectos de âmbito cultural, Campos de Jogos, recuperação de 
Habitação Social. Também existe a experiência a nível dos investidores 
particulares, com projectos ligados à Saúde, Ensino, Indústria, Comércio, 
Turismo de Habitação e ainda, diversas moradias unifamiliares e edifícios 
habitacionais, nomeadamente as Villas do Parque. Exposições e seminários: 
Congresso nacional ferroviária participação desde 2001; Universidade de 
Engenharia da Faculdade do Porto, o projecto de alta velocidade em Portugal; 

Castro Calapez Arquitectos
Arq. Paulo Calapez
Arq. Paula Calapez
Arq. André Calapez
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Loja Cascais Jovem, Parede
1.º Prémio Vencedor - Concurso Público

Parede, Cascais - 2018

Remodelação Apartamento na Rua de São Paulo
Lisboa
2019

Edificação de Moradia Unifamiliar
Outeiro Polima, São Domingos de Rana

2021

+351 911 010 820
info@caveoffice.com
www.caveoffice.com/

Av. 5 de Outubro 58, 6.º Drt 
8000-076 FARO

Liderado por João Veríssimo e Miguel Cavaleiro, o atelier multidisciplinar 
desenvolve o seu trabalho de forma sensível e crítica, em torno do local  
de intervenção e os modos de vida e necessidades de cada cliente. Focados  
no desenvolvimento de projectos de Arquitectura, com especial atenção  
ao desenho de Interiores, Iluminação e Mobiliário. 

Todos os trabalhos envolvem soluções integradas para cada um dos projectos 
em conjunto com os clientes e uma equipa de profissionais especializados,  
de modo a assegurar todas as necessidades estéticas, funcionais e técnicas 
do projecto.

ca.ve // “cavaleiro”. “veríssimo” | cave office. é um atelier de arquitectura  
e design, em Lisboa.

cave office
Arq. João Veríssimo

Arq. Miguel Cavaleiro
Arq. Andreia Veríssimo

Arq. Francisco Neves
Arq. Sílvia Freitas

Arq. Rafael Batista
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Hotel Rural em Grândola
Mosqueirões, Grândola

2018

Reabilitação do Edifício Calçada do Tijolo, Lisboa
Calçada do Tijolo 37 a 39, Lisboa

2020

Casa do Canidelo
Rua Cova da Rapousa, Canidelo, Vila Nova de Gaia

2021

+351 933 222 494
joanadpinheiro@gmail.com
www.cda-arquitectura.pt

Travessa do Sr. da Boa Morte, 58
4150-688 PORTO

Porto: Travessa do Sr. da Boa Morte 58 , 4150-688 Porto, : T: 933222494
Joanadpinheiro@gmail.com
Lisboa: Rua João Penha n. 10 1250-131 Lisboa, T: 914833252 
madalena.m.duartesilva@gmail.com
Têm desenvolvido projectos de Arquitectura na área da reabilitação de edifícios 
de habitação e escritórios em Lisboa e no Porto. Têm também realizado 
projectos de reconversão urbanística e de desenho de Espaço Público, para as 
Camaras de Lisboa e da Moita.

Madalena Duarte Silva e Joana Dea Pinheiro nasceram em 1971 e licenciaram-
se na Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto em 1995. Fizeram 
Erasmus na Facultat d’Architettura dell’Universitá degli Studi di Firenze em 
Itália. A Joana fez um Master em Proyectacion Urbanístican na Universidade 
Politécnica da Catalunya, Barcelona, e um MBA na Católica Porto Business 
School.

Trabalharam sempre em conjunto, inicialmente em colaboração no atelier 
Risco entre 1996 e 2011 e depois criaram o atelier CdA Arquitectura em 2011.
O atelier tem escritórios no Porto e em Lisboa.

CDA Arquitectura
Arq. Joana Dea Pinheiro
Arq. Madalena Duarte Silva
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Estádio Cidade de Coimbra
Coimbra

2001

Hotel Eurostars Oasis Plaza
Figueira da Foz

2014

Requalificação da Zona de Interface de Transportes – Fase 01
Pombal

2020

+351 239 712 998
geral@centralprojectos.pt
www.centralprojectos.pt

Rua Brigadeiro Correia Cardoso
340 R/C Dto
3000-084 COIMBRA

O Eng.º Catarino, como é habitualmente conhecido, licenciou-se em Eng.ª Civil 
em 1989 e concluiu o mestrado na especialidade de estruturas, em 1995, 
ambos pelo Dep.º Engenharia Civil (DEC) da Faculdade de Ciências e Tecnologia 
da Universidade de Coimbra (FCTUC). Realizou ainda trabalhos de investigação 
em reforço de estruturas com fibras compósitas.
O estagiário profissional foi desenvolvido no Dep.º Estruturas da RAMBØLL  
& HANNEMANN A/S na Dinamarca (1989).
Entre 1989 e 2005, foi docente do DEC tendo leccionado as disciplinas  
práticas de Betão Armado I e II, Elementos Finitos e CAD e Aplicação de Teoria 
de Sistemas. Leccionou ainda as disciplinas teóricas de Desenho Técnico  
e Resistência dos Materiais I ao curso de Eng.ª Geológica.
É membro Sénior e Especialista em Estruturas da Ordem dos Engenheiros  
de Portugal. Na referida associação profissional, exerceu o cargo dirigente 
eleito de Coordenador Regional do Centro do Colégio de Engenharia Civil nos 
anos de 2004-2007. Nos triénios 2010-2013 e 2013-2016, foi eleito Vogal 
para o Colégio Nacional de Engenharia Civil. É ainda Membro das Ordens  
dos Engenheiros de Angola, Moçambique e Cabo Verde, países onde a Central 
Projectos desenvolveu vários projectos e fiscalização de obras.
É autor e co-autor de diversas publicações em revistas e congressos,  
onde se destacam os temas da Construção em África, o reforço de estruturas 
com Fiber Reinforced Plastics e a estabilidade de painéis sandwich.
Orientou também diversos colegas no seu início profissional.

João Manuel Catarino dos Santos é sócio fundador (1993) e diretor geral  
da Central Projectos, empresa sediada em Coimbra e que tem como actividade 
a prestação de serviços de Engenharia. No seu currículo, a cargo desta 
empresa, tem mais de 1000 projectos onde desempenhou as funções  
de projectista e coordenador.
Nasceu na freguesia de Febres, Concelho de Cantanhede, em 1964, tendo 
vivido e estudado, parte da sua juventude, nos Estados Unidos, onde concluiu  
a escola básica.

Central Projectos
Eng. João Catarino dos Santos
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Capela Imaculada - Seminário Conciliar de Braga
Braga
2016

Ilha da Belavista
Porto
2017

Estação de Metro
Oslo, Noruega

2017

+351 253 265 211
cfa@cfaarch.com
cfaarch.com/

Rua de S. João, n.º 8
4700-325 BRAGA

O seu trabalho tem sido reconhecido em variados concursos de âmbito 
nacional e internacional. Em 2018 expandiu para a Noruega com a fundação 
da CFA Arkitektur - Cerejeira Fontes & Aarsland Architects e tem desenvolvido 
diversos projectos habitacionais e edifícios de serviços. Ainda em 2018 venceu 
o concurso para uma Estação do Metro de Oslo com a Flytårnet Station 
linha Fornebu, Oslo – Noruega com 5000m2 em parceria com Mestres Wåge 
Arkitekter e José Gigante Arquitectos, Lda. Em 2019 o seu trabalho Ilha da 
Belavista foi seleccionado a participar na Bienal de Veneza 2020 (adiada para 
2021). Neste sentido, em 2021 fez parte da exposição In Conflict na Bienal de 
Veneza e em 2022 esta exposição esteve presente  na Trienal de Arquitectura 
de Lisboa.

A “Cerejeira Fontes Arquitectos” é uma empresa de criação de projectos de 
arquitectura e engenharia com sede em Braga.
Foi fundada em 3 de Fevereiro de 1996 com sede na rua do Raio n.º 7 e em 
2003 expandiu-se. Aproveitou e requalificou as características de um prédio 
antigo situado no centro histórico da cidade, na rua S. João n.º 8. Aqui foi 
desenvolvido um projecto e um espaço dedicados ao design contemporâneo.
O gabinete de arquitectura está organizado em diversos departamentos 
incluindo arquitectura, engenharia, planeamento urbano, design de interiores, 
assistência técnica à obra e investigação. Em cada departamento existem 
colaboradores especializados, ligados a áreas de investigação da Universidade 
do Minho.
Desde a sua fundação foram desenvolvidos projectos em várias áreas tais 
como habitações unifamiliares e plurifamiliares, edifícios de serviços, edifícios 
de comércio, hospitalares, religiosos e restauração e serviços.  

Cerejeira Fontes Architects
Arq. Eng. António Jorge Cerejeira Fontes
Arq. Eng. André Cerejeira Fontes
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QTA VZ2022 - Construção de uma Habitação no “Vale do Zirma”
Nantes, Chaves
Janeiro/2022

Moradia Unifamiliar AM2020 - Cocanha
Sta Cruz Trindade, Chaves

Julho/2020

Projecto de Reabilitação de Prédio no Centro Histórico de Chaves  
- JB2021 - Chaves

Dezembro/2021

+351 966 530 134
arqces@gmail.com

Rua do Olival. C.C. Charlot, piso 1, loja 18
5400-163 CHAVES

De 2009 a 2012, em Chaves, colabora com diferentes arquitectos, 
nomeadamente Arq. Jaime Rodrigues; Arq. Marcos Teixeira, Engitâmega – 
Construções; Arq. Henrique Alves, Ideias Rectas Arquitectura Lda.  
A versatilidade e a procura de enriquecimento profissional inserem-se em 
todas as opções tomadas. Márcia Cristina da Silva Oliveira, licenciada em 
Arquitectura pela Escola Superior Artística do Porto, em 2002, estabelece 
primeiro contacto com o universo laboral em Granja Arquitectos Associados, 
Porto. De 2006 a 2008, colaborou em Belém Lima Arquitectos, Vila Real  
e em 2009 ingressa em Metroquadrado, Porto. Os projectos desenvolvidos 
abrangem diferentes programas, nomeadamente Habitação, unifamiliar  
e colectiva, Serviços, Equipamentos, Concursos, Reabilitação, Arquitectura  
de Interiores, acumulando experiência e beneficiando de oportunidades  
de aplicação do conhecimento adquirido. Em 2012, constituíram-se como  
equipa, conjugando metodologias, conhecimento e know how no domínio  
da arquitectura, para transmitir um contributo mais rico, eficaz, versátil  
aos serviços que compõem o exercício da profissão. Os serviços prestados 
visam acompanhar todo o processo de projecto, desde o levantamento 
topográfico, a devida aprovação junto das entidades licenciadoras,  
a coordenação com as especialidades e o acompanhamento de obra, 
conduzindo, deste modo, o projecto da Concepção à Construção.

César Miguel de Jesus Gonçalves, licenciado em Arquitectura pela Escola  
de Arquitectura da Universidade do Minho, em 2007, ainda durante o período 
académico, em 2005 cumpre programa Erasmus em Ferrara, Itália. Em 2007, 
realiza estágio para a Ordem dos Arquitectos em Belém Lima Arquitectos,  
em Vila Real e aí inicia a actividade laboral. De 2008 a 2009, desempenha 
funções em S.B.Arch. Associati, Studio Bargone Architetti Associati, Roma.  

César Gonçalves & Márcia Oliveira Arquitectos
Arq. César Gonçalves

Arq. Márcia Oliveira
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Nova Unidade Industrial BALFLEX e Escritórios (obra em curso)
Parque Industrial Pindelo dos Milagres, São Pedro do Sul

2020

Edifícios de Apartamentos Villa Bessa I e III - Loteamento Boavista 
Futebol Clube - Porto

2001

32 Habitações Sociais - Reabilitação do Antigo Bairro do FFH  
(obra em curso) - Mogadouro

2020

+ 351 220 993 131
clare.neves@clareneves.com
www.clareneves.com

Rua Direita de Pereiró, 1982, 1.º
4100-214 PORTO

Casa Av. Boavista nº 4939 Porto;
Casas modelo condomínio Porto Private Residences;
Moradia rua Gustavo de Sousa, Porto;
Anteprojecto duas torres 40 pisos, 110000 m2, Maputo, 2008;
Anteprojecto hotel 250 quartos, 17200 m2, Argélia, 2013;
Hotel rural, Maia, 2015;
Centro de conferências Grupo Espírito Santo, Quinta dos Cónegos, 2009/2014;
Portarias das fábricas da NAVIGATOR 2013;
Edifício apartamentos, Foz, Porto, 4600 m2 2011/2015;
Dois edifícios habitação social, 22 habitações, Mogadouro 2013; 
Reabilitação antigo bairro social, 32 habitações, Mogadouro, 2860 m2 
2017/2020;
Unidade industrial BALFLEX S. Pedro do Sul, 4500 m2, 2020;
Ampliação unidade industrial, Maia 2020;

Fernando Clare Neves, natural do Porto, 1962, arquitecto pela FAUP em 1986,  
e pós- graduação em Reabilitação, 2002.
Entre 1989 e 2007 foi colaborador permanente da FASE ESTUDOS E 
PROJECTOS SA, onde foi responsável e/ou autor de inúmeros projectos de 
instalações desportivas e centros saúde, escritórios e serviços, condomínios 
habitacionais, e edifícios industriais:
Loteamento do Bessa, Boavista F.C, Porto 1995/2007;
Edifícios de Apartamentos Villa Bessa I e III - Loteamento Boavista Futebol 
Clube, 1998/2001, Porto;
Complexo Desportivo de Mogadouro: estádio, piscinas, campos de ténis, 
parque de campismo, restaurante, 1995/2001;
Escritórios CIBA, 2400 m2, 1993/1995, Porto;
Escritórios SOPORCEL, Lavos, 5400 m2 1989/91;
Anteprojectos dos centros de saúde de Alijó, Viseu, Macedo Cavaleiros;
Inúmeros projectos de edifícios industriais: Continental, LUSOFINSA;
Co-autor do projecto da fábrica de papel SOPORCEL 90.000 m2 1989/91;

OBRAS REALIZADAS APÓS 2007 EM GABINETE PRÓPRIO “ CLARE NEVES 
arquitectura e projectos lda”
Em finais de 2007 constituiu a empresa CLARE NEVES arquitectura e projectos, 
cujas obras mais significativas são as seguintes:
Masterplan cidade empresarial, 121 hectares, Valença;
Ampliações unidade industrial BOSCH, Ovar;
Complexo turístico Casas do Vale, Comporta, 73 apartamentos, GESFIMO, 
2010;

Clare Neves Arquitectura e Projectos Lda
Arq. Fernando Clare Neves
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Apartamento no Cais das Falcoeiras
Aveiro, Portugal

Junho/2019

Pátio em Arronches
Arronches, Portugal

Agosto/2021

Casa em Chancelaria
Chancelaria, Portugal

Agosto/2021

+351 911 020 079
geral@corparquitetos.com
www.corparquitetos.com/

Costa do Castelo, 58
1100-179 LISBOA

A co.rp arquitetos é criada por João de Oliveira Ribeiro e Diogo Menéres 
Pimentel resultado do percurso no curso de Arquitectura do Instituto Superior 
Técnico em Lisboa, Portugal e mais tarde no escritório do arquitecto português 
Carrilho da Graça. A experiência internacional divide-se entre Lausanne, Suíça 
e Santiago, Chile, até às nossas carreiras profissionais. Actualmente, o nosso 
trabalho expandiu-se geográfica e tipologicamente em território nacional 
como a Área Metropolitana de Lisboa, Alentejo e Douro Vinhateiro. 

co.rp arquitetos
Arq. Diogo Menéres Pimentel
Arq. João de Oliveira Ribeiro
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Ma Bibliotheque
Dakar, Senegal

Dezembro/2021

Casa Fanadia
Caldas da Rainha
Setembro/2020

Nomad Base Camp
Odemira

Agosto/2019

+351 916 701 044
info@warehouse.pt
www.warehouse.pt

Alto Varejão, 10A e 10B
1900-433 LISBOA

O Colectivo Warehouse presta os seguintes serviços: Arquitectura, Design, 
Instalações artísticas, Mediação, Dinâmicas de participação, Carpintaria;  
e Tutoria, Investigação e Consultoria, nas áreas descritas.

O Colectivo Warehouse é um colectivo sediado em Lisboa que desenvolve 
projectos de arquitectura, arte e construção.

Desde 2013, o Warehouse tem trabalhado um pouco por toda a Europa,  
em diferentes escalas, profundamente envolvido em projectos culturais 
e sociais. Combinando ferramentas multidisciplinares de arquitectura, 
urbanismo, sociologia, carpintaria e design, tem desenvolvido a suas próprias 
metodologias baseadas em participação, “hands-on”, “empowerment”  
e co-criação, produzindo projectos de sucesso. 

Colectivo Warehouse
Arq. Sebastião de Botton
Rúben Teodoro
Arq. Raquel Santos
Arq. Monica Di Eugenio
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Fujitsu Portugal - Arquitectura de Interiores
Lisboa
2019

Vila Rio - Loteamento
Vila Franca de Xira

2021

Retail Park 
Vale Figueira, Loures

2022

+351 917 301 825
ccosta.arq@gmail.com
www.wix.com/conceicaoreisdacosta/crcproject

Bairro da Calçada dos Mestres, 
rua 2, n.º 2E
1070-079 LISBOA

2006 - Inicia a actividade como empresária em nome individual. Firma parceria 
com o Arquitecto Carlos Guedes de Amorim, Alcáçova-Projectos  
e Construções S.A.
2011 – Funda a CONCEIÇÃO REIS DA COSTA PROJECT, Lda.
Com vasta experiência na prática da Arquitectura, do Urbanismo  
e na coordenação de equipas multidisciplinares de Projecto, desenvolve  
a sua actividade em Portugal, Angola e Guiné Bissau, para Clientes privados  
e institucionais.
Apresenta uma equipa de geometria variável, dinâmica e flexível, determinada 
a prestar um serviço personalizado, procurando traduzir com rigor, qualidade  
e originalidade, os interesses do Cliente.
Defende o trabalho em equipa, como factor determinante para a eficácia  
do projecto. A reflexão crítica constante sobre o trabalho que desenvolve  
e o inconformismo do seu saber, são o motor da motivação. Acredita que, 
com a contribuição de múltiplos saberes e experiências, o projecto e o Cliente, 
sairão ganhadores.
Procura aperfeiçoar continuamente metodologias de trabalho visando:
- a criatividade no conceito do projecto;
- o rigor no cumprimento dos prazos;
- o controlo de qualidade e de custos do projecto.

Conceição Reis da Costa, inscrita na Ordem dos Arquitectos, licencia-se  
em Arquitectura na Faculdade de Arquitectura de Lisboa (F.A.L.), em 1991.
Colabora, nos seus anos de actividade profissional, com diversos Arquitectos, 
nomeadamente com o Arq. Henrique Tavares Chicó, com os Arq. Carlos 
Lemonde Macedo & Bernardo Daupiás Alves, com o Arq. Jorge Lopes, com o 
Arq. Regino Cruz e com o Arq. Carlos Guedes de Amorim.
Destaca-se em particular:
1992-2006 Integra a equipa da Regino Cruz Arquitectos. Assume as funções de 
Arquitecta Coordenadora a partir de 1995 e de Directora de Projecto em 1999. 
Assume paralelamente, um papel relevante no departamento do Conceptual 
Design da empresa. É co-autora dos principais projectos desenvolvidos pela 
empresa.

Conceição Reis da Costa Project, Lda
Arq. Conceição Reis da Costa
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Lojas TRIUMPH
Portugal

2021

Reabilitação de Moradia
Lisboa
2021

Fit out - Edifício de escritórios
Lisboa
2021

+351 932 449 597
geral@concepsys.pt
www.concepsys.pt

Rua João da Silva, 10E
1900-271 LISBOA 

A CONCEPSYS desenvolve projetos com escalas de intervenção variadas  
- da moradia familiar, passando pelos interiores, à intervenção no território. 

Com uma forte vocação para o desenvolvimento de projetos de Arquitectura 
completos, integrados e coordenados em todas as vertentes, a CONCEPSYS 
assegura aos seus clientes o parceiro fiável para resposta às suas 
necessidades complexas de projeto.

A CONCEPSYS foi fundada em 2002, surgindo como resultado natural  
de uma parceria iniciada em 1997 entre os arquitetos António Frade Pina  
(FA-UTL 1994) e Ana Bordalo da Rocha (FA-UTL 1998).

O nome da empresa resulta da conjugação dos termos CONCEPtual + SYStems, 
evidenciando já na sua génese a aposta nas tecnologias mais avançadas para 
suporte aos processos de design e de controlo do processo construtivo, mas 
principalmente, para proporcionar serviços mais eficientes aos seus clientes. 

O recurso a metodologias de trabalho e tecnologias próprias, permitiram desde 
cedo e ao longo de quase duas décadas desenvolver com sucesso projetos 
dentro e fora de Portugal em áreas distintas como a Hotelaria, Restauração, 
Comércio, Habitação e Serviços.

CONCEPSYS Estudos e Projectos de Arquitectura
Arq. António Frade Pina
Arq. Ana Bordalo Rocha
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Linea Residences (em construção)  
Lisboa 
2022

Diário de Notícias
Lisboa
2020

Av. Liberdade 193 - Massimo Dutti Flagship Store
Lisboa
2018

+351 214 647 948
contactoatlantico.marketing@gmail.com
www.contactoatlantico.com

Av. Marginal, 6912, R/C
2765-587 ESTORIL

A nossa arquitectura tem uma perspectiva que global e local, sendo este 
fundamental quer na qualidade dos projectos desenvolvidos quer no elevado 
grau de compromisso estabelecido com todos os clientes. Devemos o nosso 
sucesso a uma equipa dedicada e qualificada, com uma extensa compreensão 
de todos os aspectos da arquitectura. Os diferentes contextos e competências 
de cada colaborador garantem a correcta compreensão dos projectos 
desenvolvidos, como um espectro alargado durante todo o processo  
de trabalho.

Contacto Atlântico, sediado no Estoril, foi fundado em 1996 pelo  
Arq. André Caiado. Desde então o atelier trabalha em projectos a nível 
nacional e internacional, tendo sido distinguido pelo trabalho desenvolvido 
na reabilitação urbana. Para além da arquitectura, o atelier sempre tem 
aprofundado nas áreas da análise e gestão de projecto com o objectivo  
de orientar os clientes na definição dos seus investimentos.  

Contacto Atlântico Arquitectos
Arq. André Caiado
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 Casa Azul - Vencedora - The European Property Awards - Categoria 
- Architecture Single Residence With Casa Azul - Loulé 

2020

Villa AH - Seleccionada como Best of Archilovers 2019
Quinta do Lago 

2017

Eco Villas
São Gonçalo, Lagos 

2025

+351 289 147 361
geral@core-architects.com
www.core-architects.com

Avenida 5 de Outubro, 286 - 1.º Andar
8135-103 ALMANCIL

Tornando-se numa ponte entre o comércio internacional e a cultura 
portuguesa. Proporcionando, também, acesso a projectos pré-criados  
e prontos a implementar em Portugal, conduzindo o investidor em cada  
passo durante o ciclo de investimento e desenvolvimento do projecto.  
Estes empreendimentos diferenciam-se pela sua componente sustentável  
e amiga do ambiente. “Sendo capazes de comunicar de forma fluente em três 
idiomas e experientes em todas as fases de projecto, facilita-nos imenso  
o nosso trabalho com o Investidor de elevada categoria, que chega a Portugal 
com expectativas muito elevadas, conforme está habituado no seu país  
de origem”, clarifica a arquitecta e directora do grupo CORE. Sendo uma 
das poucas arquitectas em Portugal credenciadas para desenvolver 
empreendimentos e hotéis certificados “Passivehouse” e NETZEB.

Criadora de espaços únicos, que se integram de forma harmoniosa  
no ambiente que os rodeiam, com um aguçado respeito ecológico e com  
uma carreira prestigiada na Alemanha, Anabela Macieira, segue um fio 
condutor inequívoco - O luxo e a sustentabilidade podem e devem viver 
debaixo do mesmo tecto. Em Portugal há mais de 10 anos decidiu, em 2012, 
abrir o atelier CORE Architects. Situado em Almancil, deu continuidade à sua 
actividade profissional como especialista em arquitectura que alia o conforto  
e o luxo às tecnologias e princípios sustentáveis e ecológicos. Em 2020 marcou 
uma nova etapa para a CORE, onde o grupo e os seus valores se expandem  
por todo o território nacional, com a abertura de um novo escritório no Porto,  
a nova sucursal no Porto irá ser, a ligação com a indústria do turismo.  
Sendo o turismo uma das indústrias com tendência de crescimento acentuado 
em Portugal, onde a Arquitectura sustentável é muito explorada e consultada. 
Com a nova sucursal, o grupo expande a sua actividade além da arquitectura 
com o lançamento da CORE INVEST CONSULT, facilitando e agilizando  
a entrada de novos investidores internacionais em Portugal.  

Core Architects
Arq. Anabela Macieira
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Restaurante das Lapas
Vila Meã

2017

Casa em Valadares
Gaia
2021

Casa em Campo Novo
Braga
2020

+351 226 067 047
correiaragazzi@gmail.com
www.correiaragazzi.com

Rua Eugénio de Castro 301
(r/c Galeria Comercial Foco)
4100-225 PORTO

Roberto Ragazzi nasce em Poggio Rusco, Itália em 1969, e licencia-se  
em Arquitectura no IUAV (Instituto Universitário de Arquitectura de Veneza)  
em 1997, tendo defendido a tese Città di Treviso. Un progetto per le aree:  
ex-scalo Motta, stadio ed ex-Foro Boario - prof. Filippo Messina (110/110).
De 1998 a 1999 trabalha no atelier de maquetismo profissional de Alvaro 
Negrello no Porto, e de 2000 a 2005 trabalha como colaborador/coordenador 
de projecto no escritório do arquitecto Virginio Moutinho.
Em 2005, criam a CORREIA/RAGAZZI ARQUITECTOS, onde desenvolvem 
projectos de natureza individual ou em parceria, designadamente  
a Casa no Gerês.
As suas obras já foram premiadas, exibidas e publicadas em Portugal, Espanha, 
Itália, Inglaterra, Coreia, China, Polónia, Israel, Rússia, Brasil, Argentina, e EUA  
e têm proferido conferências em inúmeras universidades, tendo integrado,  
a convite de Francesco dal Co, as comemorações dos oitenta anos da revista 
CASABELLA: VIAGGIO IN PORTOGALLO – 3 LEZIONI DI ARCHITETTURA  
no Politécnico di Milano e na Università IUAV di Venezia.
O atelier foi reconhecido em Nova Iorque com a distinção EUROPE 40 UNDER 
40 onde foram seleccionados, de entre centenas de projectos, os quarenta 
talentos promissores e emergentes na Europa em 2008, com mérito a nível  
da inovação e ênfase na exploração de novas técnicas, métodos e ideias.
Também em 2008 foi reconhecido com a selecção newitalianblood para  
os 40 arquitectos emergentes com menos de 40 anos.

Graça Correia nasce no Porto em 1965, licencia-se em Arquitecta pela FAUP 
em 1989.
Colabora com Eduardo Souto de Moura até 1995, tendo desenvolvido 
em coautoria projectos como a Requalificação da Fábrica Robinson 
(Portalegre,2004–2011).
Doutorada em Arquitectura pela UPC Barcelona em 2006 é  Professora 
Associada (FCATI-ULP, Porto) e Professora Auxiliar Convidada (FAUP, Porto), 
tendo sido visiting professor em várias universidades estrangeiras.
Autora de vários livros, designadamente sobre a obra de Ruy D’Athouguia bem 
como co-autora e apresentadora de documentários realizados para a RTP2, 
estando alguns em curso.
Desenvolve, contemporaneamente à sua prática como arquitecta, 
investigadora e docente, ampla participação cívica

Correia | Ragazzi Arquitectos
Arq. Graça Correia

Arq. Roberto Ragazzi
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Quinta da Portela
Anadia

Março/2021

Sede da Runningball
Aveiro

Julho/2020

Nomad - Food and Coworking
Porto

Janeiro/2022

+351 910 922 930
projeto@cosvende.pt
www.cosvende.pt

Rua Porto da Moita nº 1064
3750-353 BARRÔ

Desde 2019 que actuamos na área da arquitectura paisagista na qual  
nos pretendemos distinguir.

Fundada em 2001, a Cosvende é uma empresa especializada na área  
da construção civil.
Somos uma equipa experiente e dedicada, que trabalha com rigor  
e profissionalismo para oferecer ao seu espaço a mudança que ele precisa.
Entusiastas pela área, aceitamos novos desafios, abraçamos projectos  
e colocamos as mãos à obra.

Cosvende,Lda
Arq. Paulo Dias
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Cine-Teatro de Amarante  (obra em curso) 
Amarante

Lake House  BIAL (obra em curso)
Maia Trofa

ERPI DOMUS Vi  ( projecto 2021/ 2022 obra a iniciar ) 
Porto

 
+351 22 831 2138
mail@cprataarquitetos.com
www.cprataarquitetos.com

Rua Pedro Hispano 1137
4250-368 PORTO

Esta última relação profissional fez com que mantivesse com seu pai uma 
participação como consultor, assim perpetuando os curriculum e portfólio  
de cada um dos arquitectos, criados ao longo de décadas, integrados na nova 
organização empresarial.
A actividade da empresa centra-se no planeamento de pormenor,  
desenho urbano, design de equipamentos e acessórios para a construção,  
e fundamentalmente, projectos de arquitectura – incluindo o desenho  
de mobiliário fixo e de arranjos exteriores.
Para a elaboração dos projectos o gabinete recorre em associação a outras 
empresas ou especialistas, em função das características e dimensão  
dos trabalhos assim assegurando de forma completa os serviços que presta.

A empresa CPRATA ARQUITETOS dá sequência lógica, num novo formato 
organizativo, à actividade que Catarina Bianchi Prata vem desenvolvendo 
em profissão liberal, tanto individualmente como colaborando com outros 
arquitectos, nomeadamente com o arq. Eduardo Souto Moura durante dois 
anos em Barcelona e na cidade do Porto com seu pai, o arq. Carlos Prata.

CPRATA ARQUITETOS
Arq. Catarina Bianchi Prata

Arq. Carlos Prata
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Casa Heróis de África
Rua Heróis de África, Leça da Palmeira

2017

Sede da Misericórdia do Porto
Rua Joaquim de Vasconcelos, Porto

2016

Escola do Bom Sucesso
Porto, Portugal

2020

+351 919 484 555
andre.camelo@crea.pt
www.crea.pt

Praça Coronel Pacheco, 2, sala 20
UPTEC Baixa
4050-453 PORTO

o novo edifício sede do CDUP, bem como reabilitação da bancada do estádio 
universitário, para a U. Porto; e ainda o projecto de Reabilitação do Palácio 
do Bolsa (cobertura e piso intermédio do Salão Árabe), para a Associação 
Comercial do Porto. Entre os projectos elaborados por André Camelo/ CREA 
inclui-se ainda a reabilitação da Casa Heróis de África, em Leça da Palmeira, 
distinguida como uma das 100 melhores casas de 2018 pela Archdaily,  
e publicada pelo AIA – American Institute of Architects no seu jornal.

Natural do Porto, André Camelo tem a sua formação compreendida entre  
a cidade onde cresceu e as longas temporadas passadas na casa dos avós,  
no lugar de Bouçó, perto de Guimarães.

Vivências divididas entre urbanidade repleta de gente onde adquiriu as rotinas 
e a simplicidade, a redução ao silêncio de um lugar rodeado pela natureza, 
onde o tempo parecia diluir-se.

Já como estudante da Faculdade de Arquitectura da U. Porto, ruma a Itália,  
que recorda e retém de viagens na adolescência, para estudar ao abrigo  
do programa ERASMUS no Politécnico de Milão. Após terminar a licenciatura, 
em 2001, a vontade de complementar a formação anterior leva-o a frequentar 
a pós-graduação em Reabilitação do Património Edificado, na Faculdade  
de Engenharia da U. Porto e, mais tarde, pós-graduação pela Porto Business 
School. Consequência desse percurso é a abertura da CREA em 2013,  
um gabinete e espaço de reflexão sobre arquitectura, desenvolvendo nesse 
trajecto projectos com enfoque na reabilitação. Incubada na UPTEC – Parque 
de Ciência e Tecnologia da U.Porto, a CREA desenvolve projectos diversificados 
em escala e programas, destacando-se a nova sede da Misericórdia do Porto, 
no Palacete Araújo Porto (vencedor do Prémio Nacional de Reabilitação Urbana 
em 2017); a reabilitação da Escola do Bom Sucesso; reabilitação de edifícios 
para habitação colectiva com rendas acessíveis e moradias unifamiliares;  
em fase de desenvolvimento de projecto, um Hotel na Granja, Vila Nova de Gaia; 

CREA Arquitectos
Arq. André Camelo
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2 Edifícios de Apartamentos
Barreiro

2022

5 Moradias, Zambujeiro
Alcabideche, Cascais

2022

Centro Logístico na Azambuja
Azambuja, Vila Franca de Xira

2021

+351 21 010 8427
geral@criamais.com
www.criamais.com

Edifício Mar do Oriente
Rua do Mar Vermelho, n.º 2, Piso 1, Esc.1.6
1990-152 LISBOA

Luísa Teixeira, nascida em 1977, sócia fundadora da Cria + Arquitectos, 
Licenciada em Arquitectura pela FAUTL em 2001, tem diversificado  
a sua actuação no mercado português trabalhando tanto em projectos 
privados como obras públicas onde ganhou concursos de concepção.  
Em 2016 foi-lhe atribuído o Prémio Portugal Sotheby’s International Realty  
no Prémio Nacional do Imobiliário com o empreendimento Village Moments e 
no ano 2021 foi agraciada com o Prémio Bronze com o Edifício Luminare na 
2ª edição dos Prémios Lusófonos de Arquitectura bem como com o Prémio 
Internacional Iconic Awards, na categoria Innovative Architecture Selection 
com a Lisbon Smile Clinic.
Em 2017, licenciou-se em Direito pela FDL (Universidade de Lisboa). 
Juntando a Arquitectura com o Direito, conseguiu uma maior ambivalência, 
desenvolvendo um know-how único, que pontualmente partilha através  
dos convites para leccionar e/ou dar Formação em Direito do Urbanismo.

Em 2021 foi galardoada com o prémio  Enterprising Women na categoria  
Champion, que agracia mulheres empreendedoras em todo o mundo.

Anabela Fernandes, nascida em 1965, em Lisboa, Licenciada em Arquitectura, 
pela Universidade Nacional de Kiev, de Engenharia Civil e Arquitectura - KNUBA, 
Ucrânia, com atributo do grau científico de “Master of Science”, em 1990, com 
equivalência proferida pela FAUTL no mesmo ano.
Conta com 32 anos de experiência profissional, tanto em projectos privados 
como de obra pública, administração e gestão urbanística e ordenamento do 
território.

A Cria+ Arquitectos é fundada em Julho de 2007, em Lisboa, com uma equipa 
preparada para a multidisciplinariedade, oferecendo um leque de serviços 
diversificados de Projectos de Arquitectura e Urbanismo.

Em 2019, no seguimento do crescimento do mercado português, muda  
as suas instalações para a Expo, fortalecendo a sua equipa com a integração 
de mais profissionais.

A nossa missão tem sido a qualidade e excelência dos serviços prestados  
aos nossos clientes, garantidas através da adopção de critérios  
de sustentabilidade e adequação às necessidades ambientais, económicas, 
estéticas e funcionais.

Alguns dos Projectos da Cria+ Arquitectos, contam ainda com a parceria  
e o know-how da Arquitecta Anabela Fernandes.

Cria + Arquitectos
Arq. Luisa Teixeira

Arq. Anabela Fernandes
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Sintra Auditorium
Portela de Sintra

2017

Mercado San Neri
Oeiras
2018

Edifíco Comercial ACRA-Areeiro
Lisboa
2018

+351 918 647 801
geral@criarqtividade.pt
www.criarqtividade.pt

Rua Odette de Saint-Maurice, n,º 106
2785-716 SÃO DOMINGOS DE RANA

O trabalho tem sido marcado por um percurso ascendente e também  
por um conceito mais informal e de interação com os clientes. A montante  
da qualidade dos serviços prestados, o objectivo tem sido desfrutar e renovar  
o conceito tradicional da relação entre cliente e arquitecto.
Durante este percurso foi igualmente ampliado o raio de acção  
da Criarqtividade, que nesta fase se movimenta em áreas que vão muito  
para além dos projectos de arquitectura.

A Criarq. foi fundada em 2009, sob a liderança do Arq. Salvador Martins 
(26/06/1079), licenciado na Universidade Lusíada de Lisboa, e da Arq. Laura 
Vasconcelos (20/09/1982), licenciada na Faculdade de Arquitectura de Lisboa.
Nos anos que se seguiram foram realizados vários estudos, projectos e obras, 
tanto em território nacional como internacional, desenvolvidos num percurso 
de humildade e aprendizagem, que conduziram ao crescimento do Atelier.
Encaramos os nossos colaboradores e parceiros como uma mais-valia pelo 
que todos os trabalhos foram e são desenvolvidos com multidisciplinares 
dentro de cada área de actuação. A química existente entre os colaboradores 
da Criarq. transparece em todos os projectos e é uma constante em todo  
o processo criativo.
Trabalhamos para oferecer um serviço completo e rigoroso, a cada um dos 
nossos clientes, e corresponder sempre às suas mais elevadas expectativas.
Durante este percurso, aprendemos ainda, que cada projecto é toda uma nova 
história que tem de ser contada, encenada e sobretudo reproduzida ao cliente 
e cada cliente é diferente!
Aprendemos a diferença substancial entre público e privado, entre particular  
e empresarial.
Esta aprendizagem permitiu-nos desenvolver competências nas áreas  
da consultoria imobiliária, e consultoria pública.
Em termos arquitectónicos podemos considerar o atelier como 
contemporâneo, com uma linguagem muito pessoal, mas também muito 
versátil. Em todos os projectos realizados o compromisso é sempre  
o resultado.

Criarqtividade, Lda
Arq. Salvador Martins
Arq. Laura Vasconcelos
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Viveiros dos Capuchos - Instalações Municipais 
Almada

2019

Oficina da Criança
Mora
2019

Casa - Vila Utopia 
Carnaxide 

2019

+351 215 877 857
filipa.paisano@cvdbarquitectos.com
www.cvdbarquitectos.com/

Rua da Artilharia 1, 67, 3.º frente
1250-038 LISBOA

A sua actividade abrange diversos campos da arquitectura, tais como: 
projectos urbanos, reabilitação e construção de edifícios, remodelação  
de interiores e estruturas temporárias. Os projectos são desenvolvidos  
como parte de um amplo contexto físico, cultural e social e incorporam  
a experiência e percepção individual e colectiva do espaço arquitectónico.  
O trabalho do Atelier tem tido reconhecimento, a nível nacional e internacional, 
através de prémios, exposições e publicações.  

O atelier CVDB Arquitectos Associados foi criado por Cristina Veríssimo  
e Diogo Burnay em 2000. O atelier desenvolve uma prática profissional 
associada a uma investigação arquitectónica, entendendo o projecto  
de uma forma participada e aberta a todos os intervenientes no seu processo. 

CVDB Arquitectos Associados 
Arq. Diogo Burnay 

Arq. Cristina Veríssimo 
Arq. André Bengochea

Arq. Filipa Paisano
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Quinta em Miagliano, Biella, Itália - Reabilitação Integral
Miagliano, Biella. Itália

2022

Loja Piloto para marca de Cozinhas de Exterior
Marina de Cascais

2022

Showroom para Grupo de Moda Dinamarquês
Avenida Liberdade, Lisboa

2022

+351 967 800 803
mjcuesta@cvmj.pt
www.cvmj-arch.com/home

Largo da Graça, 82
Villa Sousa, porta 3, 2.º 
1170-165 LISBOA

Carlos Durán Estudou arquitectura na Universidade de Valladolid  
e no Politécnico de Milão, completando a formação em diversos centros.  
É co-autor da “Guia de arquitectura e urbanismo de la ciudad de Oviedo”  
e foi bolseiro Erasmus e Leonardo. De 2000 a 2004 colaborou nos ateliers  
de Alexandre Marques Pereira e Manuel Tainha. Até 2011 desenvolveu 
actividade profissional em Itália com María José Cuesta e Francesca Conti. 
De 2006 a 2015 geriu os projectos de Firenze Progetti em Portugal. Em 2015 
Funda CVMJ Architecture & Retail, donde continua a desenvolver projectos  
nas mais variadas áreas com destaque para os espaços comerciais  
de marcas internacionais. Actualmente é consultor de operações urbanísticas 
da Lusoconcepto.

CVMJ Architecture & Retail foi fundado por Carlos Durán e María José Cuesta 
em 2015 para proporcionar soluções inovadoras e gestão global de projectos 
de arquitectura para clientes particulares e corporativos. O atelier resulta  
da evolução do atelier The Glub – architects, activo entre 2000 e 2015.  
Contam com uma ampla rede profissional em França, Espanha e Portugal,  
a fim de oferecer soluções integradas de arquitectura, design, execução  
e gestão de projectos de nova planta e reabilitação. Nos últimos anos  
tem desenvolvido variados projectos de lojas de marcas internacionais.

Maria José Cuesta é Arquitecta urbanista pela Universidade de Valladolid, 
completou sua formação sobre a relação da arquitectura com a paisagem  
e o espaço público nas universidades de Lisboa, Évora e Lund. É co-autora 
do “Guia de arquitectura e urbanismo de la ciudad de Oviedo” e foi bolseira 
Erasmus e Leonardo. Colaborou no Baixa atelier durante quatro anos.  
De 2000 a 2011 projectou equipamentos culturais e hoteleiros em Itália junto 
a Carlos Durán e Francesca Conti. Foi gestora da Firenze Progetti em Portugal 
entre 2006 e 2015. Em 2015 Funda CVMJ Architecture & Retail e em 2020  
a plataforma Portugal Faz Bem.

CVMJ Architecture & Retail
Arq. María José Cuesta
Arq. Carlos Durán
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Edifício Habitacional em Sousel
Sousel

Novembro/2021

Moradia Foros 28
Ponte de Sor

Dezembro/2021

Casa Morgado
Vale da Bica - Ponte de Sor

Janeiro/2022

+351 963 359 066
danielluis.arq@gmail.com
www.danielfreireluis.com

Rua Doutor Manuel José Fernandes, n.º8 
r/ch esquerdo
7400-296 PONTE DE SOR

A base do gabinete sustenta a ideia de que todo o projecto surge  
do compromisso entre uma resposta técnica e a busca constante  
dos princípios fundamentais geradores da arquitectura.

A equipa reúne toda a sua experiência, herdada de vários percursos,  
num só foco: a busca da melhor solução capaz de corresponder ao programa 
estabelecido. 

A precisão e o detalhe são duas das chaves principais da equipa de trabalho.  
O diálogo e a discussão está sempre presente no acto de projecto.

Daniel da Silva Freire Luís, formou-se em 2008 pela Universidade Lusíada  
de Lisboa tendo colaborado, nos anos seguintes, com gabinetes e arquitectos 
em Lisboa. Com alguns projectos em carteira, em 2016 decidiu fundar  
a Daniel Freire Luis Arquitetos com sede em Ponte de Sor.

Daniel Freire Luís, Arquitetos
Arq. Daniel Luís

Arq. João Carvalho
Arq. Filipa Pereira

Arq. Marco Ribeiro
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Ampliação de Moradia Unifamiliar
Colares, Sintra

2021

Remodelação de Apartamento
Estoril
2021

Anexos, Piscina e Arranjos Exteriores, Aiana
Sesimbra

2021

+351 933 406 315
geral@darq.com.pt
www.darq.com.pt

Rua Carlos Manuel Rosa Sota, 134 
2765-019 ESTORIL

A actividade do atelier darq passa, não só pela elaboração de projectos,  
mas também pelo desenvolvimento de outro tipo de serviços complementares 
como modelação tridimensional de espaços e renderização, design  
de interiores, remodelações, desenvolvimento de mobiliário específico  
e gestão de obra.
O atelier tem consolidadas parcerias específicas nas diferentes áreas 
complementares à arquitectura, relações essas que adicionam sinergias  
e valor ao produto final. Em todo o processo, a procura pelo detalhe  
e pela leitura imediata dos requisitos da intervenção, fazem a diferença  
no processo e na satisfação e proximidade ao cliente.

O atelier darq - arquitectura, design, 3d, nasce em 2016 pelas mãos  
da Arquitecta Diana Correia Falcão.  Formada em 2007 pela Universidade 
Técnica de Lisboa, e após várias experiências profissionais, não só em ateliers 
de arquitectura, mas também na área comercial e do design de mobiliário, 
constitui atelier próprio complementado por uma equipa multidisciplinar  
que visa o acompanhamento dos processos desde a sua concepção até  
à concretização em obra. Desde a sua fundação que, o foco de trabalho  
do atelier tem sido direccionado para o mercado residencial, apesar  
de desenvolver também outro tipo de projectos, sobretudo na área  
da restauração e comércio/serviços.
Na vertente habitacional, procuram-nos sobretudo para projectos  
de reabilitação, remodelação e ampliação do edificado existente,  
mas também para projectos novos de construção de raiz, onde  
a ponderação aponta para a integração no contexto onde se insere 
potenciando as vivências e o aproveitamento das mais valias do local  
e acautelando as preocupações de sustentabilidade e de eficiência energética.

darq - arquitectura, design, 3D
Arq. Diana Correia Falcão
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Wine Palace Hotel 
Vidigueira
Maio/2022

Centro de Ciências Médicas Egas Moniz
Almada

Novembro/2020

O Mundo Fantástico da Sardinha Portuguesa
Lisboa

Novembro/2016

+351 969 073 791
arq24h@gmail.com
www.darq2.net

Rua Castilho, 23, 3.º C
1250-067 LISBOA

A Darq2 cria conceitos. Foram vários os projectos e conceitos que nasceram 
desde então, trabalhando com uma forte presença em Lisboa, mas também  
no Porto, Sul e em toda região das Beiras. Arquitecto “24 horas” a possibilidade 
de um arquitecto que “respira” arquitectura de uma forma tão intensa  
e disponível para com os seus clientes, é uma mais-valia da Darq2.  
Tem de haver um grande sentido de responsabilidade e transparência  
na relação profissional/cliente, só desta forma poderá haver sucesso em 
qualquer carreira profissional. Outra das principais preocupações tem que  
ver com o cumprimento dos timmings, e à medida que as exigências  
do mercado aumentam, os prazos tornam-se rigorosamente mais apertados. 
Para isso necessitamos de estar sempre muito disponíveis, mas também 
muito organizados no trabalho. A permanente formação da equipa  
e aquisição de ferramentas que ajudem a optimizarem o tempo disponível  
é fundamental, resultando num grande esforço da nossa parte.  
Vai gostar de trabalhar connosco.

DARQ2, A EXPANSÃO DA CRIATIVIDADE Francisco Cunhal, natural de Seia  
e arquitecto de profissão, com o grau de Mestre e Pós-Graduado em 
Reabilitação Urbana, é o mentor por detrás da Darq2 e é também  
o responsável por vários projectos arquitectónicos de relevo em vários pontos 
do País. Como projecto de destaque de uma vasta experiência de trabalho 
refere um dos últimos, Centro de Ciências Médicas da Universidade Egas Moniz. 
Anteriormente a uma carreira independente, Francisco Cunhal trabalhou 
muitos anos na Função Pública numa Câmara Municipal, no Departamento  
do Planeamento Urbano, onde participou em diversos projectos institucionais, 
como: habitação social, escolas, museus, bibliotecas, praias fluviais,  
parque de resíduos urbanos, e tantos outros de grande complexidade,  
ao serviço da instituição. Desvinculando-se da Função Pública, abre Atelier  
em Lisboa, onde realmente a Darq2 expandiu a sua criatividade.  

Darq2 Arquitetura & Design
Arq. Francisco Cunhal

Arq. Joana Rita Pereira
Arq. Cíntia Secchieri 

Arq. Ingrid Guerth Mayer
Arq. Hugo Saraiva
Dra. Anita Cunhal 
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Pousadas para Lisboa e Porto e Cascais (este último com  
Arq. Gonçalo Byrne e João Góis) - Lisboa - Cascais - Porto

2016

6 Hotéis (em curso)
África Subsaariana

2015

Clínica Intercir
Coimbra

2008

+351 966 906 070 
david.sinclair@dsaa.pt
www.dsaa.pt

Vila Internacional R. Alexandre O’Neill, n.º1
Edifício 2, 1.º Andar, Sala 4
2750-047 Aldeia de Juso, CASCAIS

No verão de 2019 concluiu o Pestana Churchill Bay na Câmara de Lobos, 
Madeira, e está em vias de conclusão o Pestana Douro Hotel, localizado  
ao lado da Pousada do Freixo, no Porto. 
Durante 2018/2019 elaborou os processos iniciais para a reconstrução  
do Monte Palace Hotel, nos Açores. No corrente ano está em curso um 
boutique hotel no Estoril e projectos para Portimão, Tavira e Alentejo.
2020 tem sido um ano de continuidade, mas muito complicado devido ao surto 
do Covid 19, o que impediu durante 9 meses, visitas aos trabalhos em África,  
os quais espera retomar em 2021.
Colaboração com arquitectos João Anjos e José Ricardo Guia.

David Sinclair formou-se no Royal Institute of British Architects (RIBA) em 
Londres. Após um estágio em Portugal, passou para a delegação Portuguesa 
da Building Design Partnership (BDP). Fundou com o Arquitecto Alan St George 
a firma St George e Sinclair, Projectos de Arquitectura e Design que depois 
passou para o seu nome próprio em 1991.
É membro 1389 da Ordem dos Arquitectos (Sul).
Desenvolveu os projectos dos interiores para um Centro Comercial perto  
de Lisboa e posteriormente passou a elaborar projectos de escritórios e sedes, 
geralmente de raiz, para o Banco Português de Investimento (BPI), Têxtil 
Manuel Gonçalves (TMG) e RAR-Refinarias de Açucar Reunidos, ainda nos anos 
1980. Participou num dos primeiros projectos para a Comporta (Santa Mónica) 
bem como projectos de hotelaria para a Madeira e o Algarve. Desenvolveu 
projectos específicos para segurança nas embaixadas do Canada, Reino Unido 
e projectos de agências bancárias para Banco Espirito Santo BES, Barclays  
e Banco Português de Investimento (BPI).
A partir dos anos 1990 desenvolveu uma série de projectos para o Grupo 
Pestana e assim acompanhou o crescimento deste grupo com vários projectos 
na Madeira. Mais tarde desenvolveu trabalhos no Algarve, Luanda e São Tomé,  
e para as Pousadas do Porto, Lisboa e Madeira Com o Arquitecto Gonçalo 
Byrne, projectou a Pousada de Cascais na antiga Cidadela.
Apoiou ao longo de mais de 20 anos a St Julian’s School nas tentativas, 
embora frustradas, de desenvolver novas instalações abrangidas no Plano  
de Pormenor de Carcavelos Sul. Desenvolveu um conjunto de projectos 
com WATG (Wimberly, Alison, Goo & Tong), incluindo o projecto de Victoria 
Residences, e com John Seifert, As Cascatas Hilton Hotel, ambos em 
Vilamoura. A partir de 2015 começou uma série de projectos para o grupo 
Azalai em Burkina Faso, Guiné Conakry e Senegal, ainda em construção. 

David Sinclair Arquitectos Associados
Arq. David Sinclair 

Quem e Quem 2022_part02_66-463.indd   182 19/05/2022   17:11:24



183

Contactos
Telf:
E-mail:
Site:

ProjeCtos

Perfil

Apartamentos Pinto Bessa II
Porto
2021

Casa Conde Alto Mearim
Matosinhos

2021

Na Travessa
Porto
2021

+351 223 193 951
depa@depa.pt
www.depa.pt

Rua de Santa Catarina 925 R/C
4000-455 PORTO

O depA procura ainda actualizar as suas práticas e reflexões a partir  
da participação em concursos, momentos especiais de ampla e compulsiva 
investigação. Destacam-se o primeiro prémio conseguido pelo desenho  
do Museu de Arte Contemporânea Santiago Ydañez (2010), em Espanha  
e o primeiro lugar para o desenho dos Percursos Pedonais Mecanizados 
(2017), em colaboração com o gabinete Pablo Pita. O depA tem também 
desenvolvido projectos de maior orientação artística que desafiam  
a abordagem às técnicas da arquitectura. Foi convidado a desenhar  
a cenografia do Fórum do Futuro em 2018 enquanto, o Pavilhão do Lago, 
construído no Parque de Serralves no âmbito da 32ª Bienal de São Paulo, foi 
seleccionado para ser exposto na 16ª Exposição Internacional de Arquitectura, 
integrada na Biennale di Venezia de 2018, enquanto Sulco (2019) integra  
o projecto Desencaminharte, de reconhecimento e valorização da produção 
artística no Alto Minho.
O depA foi seleccionado em concurso (2019) para a curadoria  
da representação portuguesa na 17ª Exposição Internacional de Arquitectura 
da La Biennale di Venezia, em 2021, com o projecto In Conflict.

O colectivo depA foi criado no Porto em 2009. É dirigido por Carlos Azevedo, 
João Crisóstomo e Luís Sobral e dedica-se à investigação das práticas  
de arquitectura assumindo um compromisso específico relativo à questão 
temporal das intervenções, que vai da interpretação das estruturas existentes 
até à reintegração aberta e progressista de novos sistemas espaciais.
Em testemunho, referem-se a Casa da Cultura de Pinhel, vencedora do prémio 
para melhor trabalho museográfico e de uma menção honrosa pela Associação 
Portuguesa de Museologia (2016), Casa do Rosário, vencedora do prémio 
Concreta Under 40 (2017), menção honrosa do prémio Nuno Teotónio Pereira 
em 2019 e menção honrosa no prémio João de Almada em 2019 e o Pavilhão 
do Lago, vencedor dos prémios FAD, em 2018.

Depa Architects
Arq. João Crisóstomo

Arq. Luís Sobral
Arq. Carlos Azevedo
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Telf:
E-mail:

Reabilitação e Reconstrução de Moradia Unifamiliar  
para “Alojamento Local” - Alvorge, Ansião

2020

Construção de Moradia Unifamiliar
Coimbra

2019

Habitação Multifamiliar
Quinta da Portela, Coimbra

2019

+351 962 713 224
arquytectar@gmail.com

Travessa da Clínica Stª isabel, n.º 4
Cave, Esquerdo
3030-180 COIMBRA

Com o objectivo de fomentar uma integração sólida e enriquecedora, 
o ambiente de trabalho da DHPRO baseia-se numa estrutura de livre, 
proporcionando um espaço de comunicação partilhado por todos quantos  
ali se inter-relacionam.
PARCEIROS
A DHPRO beneficia ainda de relações e parcerias privilegiadas com 
algumas empresas de forma a aumentar a qualidade dos nossos serviços, 
nomeadamente: Century 21, Carmo, Académica, Associação Portuguesa  
de Construção Metálica e Mista, permitindo criar projectos, segundo 
estratégias inovadoras que proporcionam mais valor aos nossos clientes.  
As nossas soluções nascem do confronto das suas ideias, aplicando conceitos 
inovadores em cada projecto, assegurando o melhor acompanhamento  
de todas as especialidades necessárias à optimização do projecto global.

O atelier “DHPRO Arquitetura e Engenharia” com sede em Coimbra foi 
fundado em 2005 desenvolve projectos na área dos serviços técnicos 
especializados de Arquitectura, Engenharia e Design interiores em residências 
particulares, espaços comerciais e de hotelaria com a missão de criar espaços 
inesquecíveis, que apaixonem os nossos clientes. 
O nosso papel no mercado é estar atento as novas metodologias e sistemas 
construtivos, inovar e construir bem. A nossa actividade prevê o apoio  
a candidaturas, estimativa orçamental para Reabilitação, propostas  
para renovação de espaços e legalizações permitindo a venda no mercado 
imobiliário.
FILOSOFIA DE TRABALHO 
Primamos pelo acompanhamento pessoal junto do cliente dando especial valor 
a cada projecto realizado.
Contamos com uma equipa multidisciplinar, formada por Engenheiros, 
Gestores, Arquitectos e Técnicos de Construção com grande experiência  
no sector e profundo conhecimento do mercado.
Na sua abordagem projectual e serviço personalizado prestado a nossa equipa 
procura repercutir, acima de tudo, as intenções, ideias e vontades de cada 
cliente, auxiliando-o e esclarecendo-o sobre as soluções desenvolvidas.  

DHPRO Arquitetura e Engenharia
Arq. Elizabeth de Jesus Afonso
Eng. Duarte Franco
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Forest Homes
Ilha do Pico

Agosto/2022

Lava Homes
Ilha do Pico
Maio/2019

Adega do Fogo
Ilha do Pico
Abril/2021

+351 968 766 985
diogomega@gmail.com
diogomega.com

Rua Arnaldo Gama, 19
1000-023 LISBOA

Diogo Mega
Arquitecto Português, natural de Lisboa, nasceu a 31 de Janeiro de 1974.
Com vasto currículo em empreendimentos turísticos e habitação, fundou 
atelier próprio em 2009 e inclui obras publicadas em edições nacionais, 
como Attitude Magazine, P3 Jornal Público, Expresso, NIT, Evasões e edições 
internacionais, como Condé Nast Traveller, Finantial Times, New York Times, 
Esquire, Forbes, Archdaily e Architectural Digest.

Diogo Mega Architects
Arq. Diogo Mega
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Empreendimento Vanguard
Aveiro
2020

Empreendimento #171
Aveiro
2020

Empreendimento Cais 14
Aveiro
2020

+351 910 002 022
info@doisarquitectos.com
www.doisarquitectos.com

Praceta Dr. Alberto Souto n.º 42
3800-147 AVEIRO

A equipa do atelier formada por Arquitectos criativos e racionais acredita  
no trabalho que concretiza, acredita num desenho inteligente que conjuga  
a racionalidade e criatividade.

No mercado desde 2008 o atelier Doisarquitectos fundado pelos Arquitectos 
Nuno Diogo Costa e Cátia Alexandre desenvolve projectos de todas as áreas  
e dimensões, desde sempre o atelier procurou inovar nas suas soluções  
e metodologias, prova disso foram as inovações e contributos do atelier  
em termos de investigação neurocientífica aliada à Arquitectura e o avanço  
no desenho texturado para invisuais. Oura inovação que o atelier cimenta  
no mercado à vários anos é a realidade virtual, que consegue agora o uso  
desta tecnologia esteja acessível em todos os projectos e não só em projectos 
de grande dimensão.

Neste momento o atelier abrandou a sua actividade no exterior devido  
à situação de Pandemia que actualmente se vive, fazendo que houvesse  
um reforço na presença do atelier no mercado nacional. 

Doisarquitectos
Arq. Cátia Alexandre
Arq. Nuno Costa
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Edificio Multifamiliar
Mirandela

2021

Hotel Rural Azibo
Macedo de Cavaleiros

2022

Museu do Território
Macedo de Cavaleiros

2021

+351 278 425 719
dolmuae@gmail.com
www.dolmu.com

Av. Dr. Urze Pires n.º 18 LOJA 5
5340-263 MACEDO DE CAVALEIROS

Em 2013, a DOLMU inaugurou as instalações onde se encontra actualmente  
a sua sede, no centro de Macedo de Cavaleiros, com excelentes condições  
de trabalho e de acolhimento dos seus clientes. O aumento significativo  
de espaço de trabalho veio permitir também o alargamento da equipa  
e a prestação de novos serviços. Em 2019, a DOLMU completa os seus 
serviços com a vertente de decoração e venda de artigos Home & Gifts e abre 
a sua primeira loja, em Macedo de Cavaleiros, a DOLMU-Home & Gifts, onde 
representa em exclusividade conceituadas marcas nacionais e internacionais, 
tais como: Vista Alegre, Cutipol, Bordallo Pinheiro, Smeg, etc. . A DOLMU – 
HOME & GIFTS torna-se assim uma sub-marca da DOLMU, que está  
em franco crescimento e se tem adaptado às necessidades do mercado,  
quer em termos dos produtos que vende, quer na forma como os vende  
e como chega aos seus clientes. Em 2020 apostou na criação de uma loja 
online, com vendas para todo o país e na expansão da marca, com a abertura 
da segunda loja, em Coimbra, situada numa zona nobre da cidade, e que possui 
um conceito diferenciador, uma vez que alia a venda de artigos com o gabinete 
de projectos num só espaço, reforçando cada vez mais a vontade inicial  
de proporcionar um serviço completo e personalizado aos seus clientes.  
É vontade que seja possível elevar uma projecção a nível internacional.

A DOLMU Arquitectura e Engenharia, Lda. iniciou a sua actividade em 2002, 
surge pela vontade de proporcionar um serviço completo e personalizado  
na área da arquitectura e engenharia. Tendo sempre presente a vontade  
do cliente, seja como investimento ou como o concretizar do sonho  
de uma vida, a DOLMU encara cada projecto como um caso único e propõe  
a cada cliente uma solução à medida das suas necessidades. Com 18 anos  
de existência, é formada por técnicos com mais de 20 anos de actividade 
e com larga experiência nas diversas vertentes de projecto e burocracias 
associadas, bem como no acompanhamento de obra em todas as suas fases. 

DOLMU Arquitectura e Engenharia, Lda
Arq. Paulo Moreira
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Escritório SONIP
Luanda, Angola
Outubro/2020

Hairvolution
Braga

Dezembro/2020

Jorge Oculista
Guimarães

Setembro/2021

+351 253 929 020
jorge.costa@dvm-concept.com
www.dvm-concept.com/

Rua do Monte, fração D
4730-325 Oleiros, VILA VERDE

Conceber um espaço é definir o território de alguém, onde os pormenores 
são pensados e trabalhados tendo em conta as vivências e modos de estar 
e ser de cada um. A DVM Concept entrega o projecto, chave na mão, desde 
a construção e materialização, à recomendação e compra de mobiliário. 
Interpretamos a obra como um processo com princípio, meio e fim onde  
a proximidade com o cliente e a confiança é o que melhor nos define.

Design & Build é a expressão que gostamos de usar para exprimir  
o que fazemos. Na linguagem contemporânea que usamos na arquitectura, 
oferecemos a segurança de estarmos integrados num grande grupo 
internacional – o Grupo IBG – que assegura uma capacidade de resposta 
complementar, alargada ao sector da construção e capacidade industrial para 
produção de mobiliário e revestimentos interiores. A DVM Concept tem  
a capacidade de criar soluções para qualquer tipo de negócio, escritórios, lojas, 
hotéis, espaços de saúde e de educação.

DVM Concept
Eng. Jorge Costa
Eng. Fernando Baptista
Arq. Sofia Zarcos Palma
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Edifício Multifamiliar 
Leiria
2018

Reabilitação Edifício Multifamiliar 
Braga
2019

ECO-BANGA-LOO - Modelo 100% Sustentável para Turismos Natureza
Braga
2022

+351 253 466 591
info@ecotectura.com.pt
www.ecotectura.com.pt

Rua dos Chãos, n.º 84, 2.º Tras
4710-230 BRAGA

É frequentemente convidada para fazer apresentações na área  
da “Eficiência Energética em Edifícios” e “Construção Sustentável”  
em Licenciaturas e Mestrados de várias Universidades e Institutos Politécnicos 
e tem vários artigos científicos publicados. Os projectos que coordena 
respeitam as premissas de sustentabilidade na construção e são dados  
como exemplo de boas práticas em arquitectura. Deu apoio ao ensino  
na disciplina de Arquitectura do curso de Engenharia Civil no Instituto  
Superior Técnico e foi consultora do IHRU – Instituto de Habitação  
e Reabilitação Urbana. 
Desenvolveu trabalho voluntariado na Quercus – Associação Nacional  
de Conservação da Natureza, durante alguns anos, associação que também 
dirigiu e onde coordenou o tema da Construção Sustentável. Escreveu  
e dirigiu a produção de vídeos sobre como tornar o sector da construção 
mais sustentável, no âmbito da economia circular. É autora de manuais sobre 
temas na área da sustentabilidade, como arquitectura bioclimática, produtos 
sustentáveis para a construção e demolição selectiva de edifícios. É formadora 
e autora de conteúdos de cursos de formação nas mesmas áreas. 
Está a terminar o seu doutoramento na Escola de Arquitectura da Universidade 
do Minho, com enfoque na reabilitação de edifícios.

Aline Guerreiro (AG), Mestre em Construção nascida a 22 de Dezembro  
de 1970.

Arquitecta desde 1995 e administradora do Gabinete ECOTECTURA,  
www.ecotectura.com.pt, que pertence ao Portal de Arquitectura  
e Construção Sustentável (PCS). Fundou em 2010 o maior portal nacional  
para uma arquitectura e construção sustentável, o PCS que coordena -  
www.csustentavel.com. Esta plataforma divulga acções que privilegiem  
a promoção das boas práticas para a qualidade construtiva, eficiência 
energética e reabilitação. Está disponível em cinco idiomas e é uma referência 
para arquitectos e decisores para o ambiente construído em Portugal, tendo 
tido já o seu reconhecimento a nível internacional, principalmente em Espanha, 
Inglaterra e Bélgica.

Ecotectura - Atelier de Arquitetura Sustentável
Arq. Aline Guerreiro
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Pestana Lisboa Vintage
Lisboa

Novembro/2021

New Style Lisbon Hotel
Lisboa

Abril/2022

Soltroia 250
Grândola

Setembro/2019

+351 918 763 822
berardo.arq@edgeline.pt
www.edgeline.pt

Rua Pedro e Inês, n.º 3 - Piso 1 - E5
Parques das Nações
1990-074 LISBOA

Complementarmente desenvolve Estudos, Consultadoria e Fiscalização  
na mesma área.

Fundada em 2014 por Alexandre Berardo, a Edgeline - arquitectos associados 
desenvolve a sua actividade no domínio da Arquitectura e Planeamento 
Urbano.
O seu maior enfoque é a elaboração de projectos de Arquitectura, tanto  
de novos edifícios, como no âmbito da Reabilitação e Recuperação.
As suas valências ao nível do Projecto são plenas, abrangendo todas  
as fases do mesmo.

Edgeline Arquitectos Associados
Arq. Alexandre Berardo
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Moradia Unifamiliar
Loures
2021

Projecto Alterações Moradia Unifamiliar
Cascais

2021

Projecto Remodelação Moradia 
Ourém
2021

+351 961 134 128
eduardo.miguel.coelho@gmail.com
www.eduardocoelhoarquitecto.pt/

Rua Dom Francisco Manuel de Melo, 13, 3.º
1070-085 LISBOA

Em 2011 forma-se Perito Avaliador Imobiliário pela Escola Superior  
de Actividades Imobiliárias.

Desde 2011, ano em que inicia actividade por conta própria, que tem vindo  
a realizar trabalhos nas áreas da arquitectura, arquitectura de interiores  
e reabilitação. Os projectos desenvolvidos são na sua grande maioria  
nas áreas da habitação e remodelação.

Actualmente tem em desenvolvimento vários projectos, nomeadamente  
uma moradia unifamiliar em Loures, um projecto de alterações de uma 
moradia em Cascais, entre outros trabalhos.

O arquitecto Eduardo Coelho Iniciou os seu estudos em arquitectura no ano 
de 1999 na Universidade Autónoma de Lisboa, onde frequentou até ao 2º ano 
o curso de arquitectura, tendo-se mudado nesse ano para a universidade 
Lusófona de Humanidades e Tecnologias de Lisboa, onde viria a terminar  
o curso de arquitectura no ano de 2005.

Em 2006 inicia o estágio profissional no gabinete de arquitectura do arquitecto 
Luís Tomás Piñeiro Nagy, onde realizou várias tarefas relacionadas com 
projecto, tendo concluído o estágio em 2007.

Entre 2007 e 2009 colabora como arquitecto de interiores na Dimensão Design 
Center em Lisboa.

Eduardo Coelho Arquitecto
Arq. Eduardo Coelho
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Bradco
Castelo de Paiva

2019

Edifício Esperança - Habitação Colectiva
Vila Nova de Gaia 

2018

Hostel Mota - Alojamento Local
Santa Maria da Feira

2020

+351 934 917 596
info@emparalelo.com
www.emparalelo.com

Rua de Santa Catarina, 1276, 2.º Dto
4000-447 PORTO

Pretende iniciar o seu projecto com a Em Paralelo?
Quer construir, ampliar ou fazer uma reabilitação?
Sabe se um projecto de arquitectura é elaborado apenas e exclusivamente  
por arquitectos?
Para a Em Paralelo, cada projecto tem a sua identidade de acordo com  
as necessidades de cada cliente e que, independentemente do uso que  
o cliente lhe vá dar, responda da melhor forma ao seu propósito.
No entanto, o processo entre cliente e arquitecto obedece a regras que  
só avançam com o devido aval do cliente.
A dupla de arquitectos ambiciona criar uma proximidade com o cliente  
de forma a deixá-lo confortável em todos os passos e a tornar estas fases 
possíveis para que o seu sonho se concretize.

Cristina Vaz Santos
Nasce em Vila do Conde em 1982;
Conclui curso superior em Mestrado em Arquitectura na ESAP em 2009;
De 2009 até 2010 colabora com o gabinete de Arquitectura João Paulo 
Loureiro;
De 2010 até 2012 colabora na empresa Domus Ideias Arquitectura  
e Engenharia, Lda.;
Em 2012 inicia o seu percurso a solo na área do design de mobiliário  
e Arquitectura;
Em 2014 associa-se a Paulo Rodrigues e formam a marca EM PARALELO.

Paulo Rodrigues
Nasce em Santa Maria da Feira em 1983;
Conclui curso superior Mestrado em Arquitectura na ESAP em 2009;
De 2008 até 2009 colabora no gabinete do Arquitecto João Carreira Lda;
De 2009 até 2013 colabora como estagiário e posteriormente como arquitecto 
na empresa Domus Ideias Arquitectura e Engenharia Lda;
Em 2014 associa-se a Cristina Vaz Santos e formam a marca EM PARALELO;
Em 2018/2019 conclui pós-graduação em Estudos Avançados em Reabilitação 
do Património Edificado na FEUP.

Gabinete de Arquitectura gerido por uma dupla de um casal de arquitectos. 
Em Paralelo afirma-se como uma referência no universo da arquitectura, 
design e imagem.Em Paralelo pretende aproximar-se dos clientes elevando 
cada projeto a um propósito de vida que resulte em contentamento  
e satisfação.

Em Paralelo
Arq. Cristina Vaz Santos
Arq. Paulo Rodrigues
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Requalificação de Imóvel Classificado para Edifício  
de Habitação Multifamiliar e Comércio - Arcos de Valdevez

2021

Operação de Loteamento para Habitação Unifamiliar
Ponte da Barca

2021

Reconstrução e Ampliação de Edifício para Habitação Multifamiliar
Porto
2021

+351 258 523 350
geral@engark.pt
www.engark.pt

Praça Municipal, 21, R/C
4970-441 ARCOS DE VALDEVEZ

Fundada em março de 2010 por Oliveiros Pedreira, a Engark com uma vasta 
experiência profissional, desenvolve a sua actividade de forma extremamente 
criativa na área de projectos, respondendo com elevada performance  
nas relações business-to-business e business-to-consumer.
Oliveiros Pedreira [1979], Engenheiro Civil, inscrito na Ordem dos Engenheiros 
Técnicos desde 2006, com uma vasta experiência profissional na área  
de projecto, construção civil e obras públicas, continua de forma criativa  
e inovadora a representar um papel central e fundamental na equipa  
da ENGARK projetos.
A Engark é constituída por uma equipa multidisciplinar com experiência 
profissional e formação em design digital 3d, design de ambientes, arquitetura 
e engenharia. A equipa dispõem das mais recentes ferramentas digitais  
para a projeção assistida por computador. Da equipa ENGARK projetos, fazem 
actualmente parte o Engenheiro Oliveiros Pedreira, os Arquitectos Cesário 
Cerqueira, Leandro Alves, Sónia Alves, os Designers Iara Campos e Luís Martins 
e a Técnica Anabela Nascimento.

A ENGARK Projetos, enquanto integrada na Oliveiros Grupo, opera no mercado 
nacional, internacional e presta serviços na área de projectos. Desenvolve 
e coordena projectos de arquitectura, engenharia, design de interiores, 
modelação e visualização 3d, certificação acústica e energética, branding  
e apoio à promoção de imóveis nos mais diferenciados usos, seja a habitação 
unifamiliar/multifamiliar, comércio, serviços, turismo, equipamentos  
e indústria.

ENGARK PROJETOS
Eng. Oliveiros Pedreira
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Assistência Técnica ao IRSEA, Instituto de Regulação dos Serviços  
de Electricidade e Águas (MINEA) - Angola

2022

Projecto de Abastecimento de Água e Saneamento de 4 Capitais 
Municipais (MINISTRY OF PUBLIC WORKS) - Timor-Leste

2022

Projecto de Execução da Reabilitação do Adutor de Telheiras  
- Alfragide (EPAL) - Portugal

2022

+351 218 310 320
engidro@engidro.pt
www.engidro.pt

Rua Luís Cristino da Silva Lt 248, 2.º 98E
1950-172 LISBOA

Em resultado desta necessidade, a engidro passou a operar nos últimos anos 
em países tão diversos como Angola, Brasil, Cabo Verde, Costa do Marfim, 
Malawi, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Tanzânia e Timor.

Dos serviços prestados nos últimos anos, destacam-se as experiências  
de trabalho para diversas multilaterais financeiras, tais como World Bank, 
African Development Bank e Inter-American Development Bank, bem  
como para outras entidades financiadoras de expressão mundial, tais como 
Lux-Development, Millennium Challenge Account e Vitens Evides International.

Em 2021 a Engidro promoveu uma reestruturação societária que culminou 
com a entrada para sócios dos colaboradores: Engª Patrícia Ribeiro,  
Engº Paulo Rosa, Engª Celeste Cunha e Engª Ana Silva.

A engidro engineering solutions é uma empresa Portuguesa de consultoria em 
engenharia, fundada em Lisboa em 1979, inicialmente centrada na prestação 
de serviços de engenharia e arquitectura com especial incidência na vertente 
hidráulica e nos serviços de abastecimento e tratamento de água.

Hoje os serviços prestados compreendem todas as fases inerentes  
à elaboração dos estudos, planeamento e execução de obras, desde estudos 
de visão, planeamento e viabilidade até à definição de obra, execução, 
fiscalização, acompanhamento e consultoria ao Dono de Obra. Neste processo 
a engidro assegura, além do desenvolvimento dos estudos, projectos e gestão, 
todas as áreas relacionadas e especialidades complementares, o que  
a transforma numa consultora multidisciplinar de elevada abrangência técnica.

A equipa técnica permanente cobre a generalidade das especialidades  
de engenharia e arquitectura. Desta equipa salientam-se os especialistas  
em abastecimento de água e saneamento, dos mais experientes  
e competentes a actuar no sector.

A equipa de especialistas permanentes conta com presença de Engenheiros 
de comprovada experiência em Portugal e no Estrangeiro e é complementada 
com a colaboração regular de consultores e investigadores altamente 
qualificados.

O progresso e melhoria das condições de vida, ambicionados pela população 
mundial, trouxe consigo o desafio da sustentabilidade face à universalização 
do acesso aos recursos. É esse, hoje, o desafio a que os cerca de quarenta 
profissionais de engenharia e arquitectura da engidro estão preparados  
para responder.

ENGIDRO Engineering Solutions
Prof. Eng. António Jorge Monteiro
Eng. Francisco Lacerda e Megre
Eng. João Alves Guimarães 
Eng. Paula Almeida
Arq. Carlos Conceição
Eng. Rui Marques
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Obras de alteração e reconstrução
Turismo no espaço rural - Hotel Rural - António Paulino

Teside - Ponte de Lima - Projectos de especialidades - Maio/2022

Centro de Proteção Civil - Câmara Municipal de Viana do Castelo - 
Edifício dos Bomb. Sap. - Viana do Castelo

Janeiro/2021

Requalificação do Mercado Municipal de Esposende
Esposende - Novembro/2019

+351 962 130 893
geral@engilima.pt
www.engilima.pt

Rua de Aveiro, 198, 1.º Andar
Salas 101/102, Edifício Palácio
4900-495 VIANA DO CASTELO

Contudo, com o desenvolvimento da actividade e crescimento da Empresa, 
foram procurados trabalhos em outras áreas geográficas nomeadamente 
distritos de Braga, Porto, Coimbra, Figueirada Foz, Viseu, Guarda e Lisboa. 
Consolidado o projecto de intervenção e ganho o reconhecimento do mercado, 
a sociedade foi formalizada em 1980, mantendo-se desde essa data, sempre 
procurando uma afirmação de qualidade do desempenho profissional,  
com a dedicação a tempo total dos fundadores e a procura do alargamento  
e fixação de um quadro técnico qualificado. Hoje, dispõem de um quadro 
técnico permanente para as áreas de: 
- Engenharia civil, incluindo a certificação energética (com perito qualificado 
PQ I), bem como a elaboração de projectos de segurança contra incêndio  
e medidas de autoprotecção da 1ª à 4ª categoria de risco.
- Engenharia electrotécnica, concretamente em projectos de instalações 
eléctricas, ventilação, ITED e ITUR.

Mantém parcerias permanentes com técnicos dedicados e habilitados  
para as restantes áreas da engenharia, nomeadamente instalações mecânicas 
(AVAC), avaliação acústica e topografia. 

De referir que dispõem de recursos/ferramentas para desenvolvimento  
dos seus projectos/estudos, mantendo em permanente actualização não só  
os equipamentos de hardware, como as aplicações de software adequadas  
ao desempenho das diferentes áreas de intervenção, em 2D e 3D.

Possuí instalações próprias desde 1997, localizadas em edifício destinado  
a serviços, com localização privilegiada na cidade de Viana do Castelo  
e com espaços adequados ao desenvolvimento da sua actividade.

A Engilima - Projectistas e Consultores, Lda., exerce a sua actividade desde 
1977, inicialmente com a designação de GADEC – Gabinete de Arquitectura 
Decoração e Engenharia Civil, ainda sem estar formalizada como uma 
sociedade comercial, antes consubstanciando um projecto de intervenção 
profissional de jovens técnicos, chegados ao mundo do trabalho numa fase 
particular da sociedade portuguesa. 
Com a sede em Viana do Castelo, teve, naturalmente, como área  
de intervenção preferêncial o concelho e distrito de Viana do Castelo.

ENGILIMA Projectistas e Consultores, Lda
Luis Brito

Paulo Alves
Lara Manso

Maria João Brito
Rui Dinis
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Casa Comporta - Habitação unifamiliar integrada em paisagem dunar.
Alcácer do Sal

Julho/2021

Parque Urbano em Oeiras – 31.700 m2 –  
Fiscalização e Acompanhamento de Obra - Oeiras

Outubro/2021

Loteamento MERE Desenho Urbano, mobiliário e equipamentos  
– 100 fogos - Lisboa

Maio/2021

+351 21 155 1223
geral@epca.pt
www.epca.pt

Rua Mário Dionísio n.º 2A - 1600-248 LISBOA
Rua dos Aranhas n.º 52, 2A
9000-044 FUNCHAL

Com projectos realizados tanto no âmbito nacional como internacional  
e presença em países como Angola, Senegal, Argélia, Tunísia, Israel e Kuwait, 
entre outros, a actividade da EPCA tem como base uma equipa especializada, 
multidisciplinar e experiente, com ligação a diversas plataformas colaborativas 
de âmbito global e centros de estudo universitários, permitindo gerar 
contributos e sinergias para responder às crescentes e variadas solicitações 
técnicas e desafios comerciais.
A produção da EPCA orienta-se em torno da intervenção na Paisagem, 
tendo na sua base estratégica fundamental a sustentabilidade do território, 
reflectindo nos projectos a inclusividade plena, garantindo as condições  
de acessibilidade e mobilidade.

A EPCA - Estudos, Projectos e Consultoria Ambiental, dedica-se desde 2003  
ao desenvolvimento de actividades de concepção, consultoria, assessoria 
técnica e fiscalização, com especial incidência nos campos do Paisagismo, 
Ambiente, Ordenamento do Território e suas componentes, nomeadamente:
Espaços exteriores Privados (Habitação, Comércio e Serviços)
Paisagismo para Hotelaria e Resorts Turísticos
Espaços exteriores para Empreendimentos Residenciais Prime
Avaliação de Impacto Ambiental (EIA, EINCA, RECAPE, etc)
Regeneração Urbana e de Centros Históricos
Ecopistas, Ciclovias e percursos integrados de mobilidade suave
Criação e Recuperação de Habitats e Paisagens
Fiscalização, Auditoria e Revisão de Projectos
Engenharia Natural
Integração de Infra-estruturas
Relatórios de Monitorização de Auto-estradas
Medidas Compensatórias para Abate de Sobreiros

A intervenção Ambiental, abrangendo transversalmente tanto a Regeneração  
e a Preservação do Património Natural, como também a valorização  
e potenciação da Arquitectura e do Património Cultural e Edificado, 
constituem-se como âmbitos prioritários nos quais a EPCA tem actuado,  
de forma crescente e consistente.

EPCA Estudos, Projectos e Consultoria Ambiental, Lda
Arq. Boaventura Afonso
Arq. Mafalda Meirinho
Arq. Anna Krassuski
Arq. Dinis Rodrigues
Arq. Inês Fonseca
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Guimarães House - Premiado pela Archdaily como melhor  
Edifício na Área da Reabilitação - Guimarães

2016

Escola Nossa Senhora da Conceição Obra de Reabilitação e Ampliação 
de Creche Jardim de Infância - Guerra Junqueiro, Porto

2014

Habitação Social no âmbito da Instituição Humanitária  
- Habitat for Humanity - Amarante

2017

+351 919 417 865
elisabete.saldanha@es1arq.com
www.es1arq.com

Candal Park
4400-335 VILA NOVA DE GAIA

Em paralelo e há mais de 10 anos, integra a equipa de projecto e apoio  
de obras, numas das maiores empresas de construção do sector, acedendo 
a um know how ilimitado nas mais diversas áreas da construção, que estão 
na vanguarda da tecnologia e uma rede de contactos extensa no território 
nacional e internacional.
Orientado para um serviço chave na mão, trabalha em pareceria com equipas 
multidisciplinares; desde o projecto à construção, paisagismo e decoração.
A preocupação em integrar os edifícios na paisagem, nas diversas geografias, 
associados a contextos socioculturais e económicos, é constante. As soluções 
focam se na pretensão do cliente e em superar as expectativas.
Resultado desta postura, é Guimarães House, premiado pela Archdaily,  
como melhor edifício na área da Reabilitação em 2016.
Para além da prática profissional no mercado imobiliário nacional  
e internacional, o atelier presta apoio e desenvolve projectos no contexto 
social, através do trabalho pro bono de apoio á instituição Humanitária – 
Habitat for Humanity em território Nacional.

es1arq atelier de arquitectura fundado em 2003, por Elisabete Saldanha.
Desenvolveu projectos de raiz e na área da reabilitação, dentro e fora do país, 
são ex: hotéis, habitações, comércio, escritórios, equipamento ligado à saúde  
e educação.

es1arq
Arq. Elisabete de Oliveira Saldanha
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Análise de estruturas industriais para renovação das linhas de produção 
e avaliação da capacidade de carga para novos equipamentos  

e robots de precisão - 2021

Projetos de Licenciamento e Execução de Edifícios Habitacionais,  
análise de vulnerabilidade sísmica

2021

Varrimento laser da Cúpula da Escadaria Principal  
da Assembleia da República;

Estrutura metálica para e abertura dos Túmulos de D. Dinis e do Infante.

+351 214 844 141
jar@estorilmonte.com
www.estorilmonte.com

Av. Eng. Adelino Amaro da Costa, n.º 1982
2750-278 CASCAIS

As intervenções abrangeram a coordenação de projecto, o projecto  
de estruturas de novos edifícios, reforço de edifícios existente para aumento 
da sua capacidade de carga, concepção de plataformas interiores, estruturas 
de suporte de equipamentos, nomeadamente, robots e manipuladores.
Envolveu ainda em certos projectos a coordenação das várias especialidades, 
tais como, arquitectura, redes de águas e esgotos.

João de Almeida Rodrigues
Licenciado em Engenharia Civil, Instituto Superior Técnico de Lisboa.
Mestrado em Engenharia de Estruturas, Instituto Superior Técnico de Lisboa. 
Tese em “Aduelas pré-fabricadas para pontes: Tecnologia e Modelação  
do Comportamento Estrutural”.
Frequentou o Doutoramento: Tese em “Estudo de aplicação de Betões Leves 
em Pontes Metálicas Mistas” - Instituto Superior Técnico de Lisboa.
Foi professor Assistente no Instituto Superior Técnico durante 14 anos.
CEO e Fundador da Estoril Monte, Lda. Participação, desde 1992 até  
ao presente, em inúmeros trabalhos nas áreas de coordenador de projecto  
e/ ou projectista, consultor, em instalações industriais e construção civil.  

Estoril Monte
Eng. João Almeida Rodrigues
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KRUSH-IT - Fitness Boutique
Braga
2016

Centro Cultural Islâmico
Odivelas

2018

Casa Boa Hora
Brejos da Carregueira

2021

+351 21 274 0536
info@estudioamatam.com
www.estudioamatam.com

Rua do Registo Civil n.º 6, Loja 2
Núcleo Empresarial de Almada Velha
2800-192 ALMADA

No âmbito do seu trabalho em 2010 colaboram com a equipa que venceu  
o 1º lugar no concurso RENOVA São Paulo, e participam na exposição  
“Design with the other 90%: Cities” promovida pelo Smithsonian’s  
Cooper-Hewitt National Design Museum com o projecto “Urban Mining”.  
Em 2014, com a remodelação de um espaço infantil são finalistas  
dos WIN AWARDS na categoria de Leisure or Entertainment Venues e no ano 
seguinte são vencedores dos World Architecture Awards. Desde então, foram 
vencedores do German Design Awards ’18 e foram nomeados para a Shortlist 
dos Modern Decoration International Media Award 18’. Em 2019 receberam 
uma Menção Honrosa no âmbito do Prémio Municipal de Arquitectura  
de Odivelas e foram seleccionados para o Best of 2019 pelo Archilovers.  
Mais recentemente, em 2020 foram vencedores dos LOOP Design Awards  
na categoria de Interiores, tendo repetido o reconhecimento em 2021  
com uma Menção Honrosa.

Manuela Tamborino e João Amaral são dois jovens arquitectos que decidiram 
juntar competências, através da criação do Estúdio AMATAM. Motiva-os  
poder dar conteúdo, forma e alma aos desafios que lhes colocam,  
traduzindo-os em projectos e em obra construída. No Estúdio os projectos são 
únicos e específicos, procurando tirar proveito de todas as ferramentas ao seu 
alcance. Por isso na génese são mais que projectos, são soluções integradas 
e transversais, que respondem a parâmetros funcionais, técnicos e estéticos, 
mas acima de tudo sensoriais, pois os espaços devem ser sentidos, e a sua 
premissa basilar é garantir que as pessoas se sentiam bem nos espaços  
que idealizam.

Estúdio AMATAM
Arq. João Amaral

Arq. Manuela Tamborino
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Moradias 
Monte Estoril

2020

Edifício Sede da Marina 
Horta, Faial

2020

Moradia 
Carcavelos

2020

+351 213 214 797
info@extrastudio.pt
extrastudio.pt

Rua Praia de Pedrouços 110, 1.º R
1400-282 LISBOA

Fakultät Für Architektur, RWTH Aachen, 1999.
Colaborador no escritório Office for Metropolitan Architecture (OMA-AMO: Rem 
Koolhaas) Roterdão, Holanda, 2000.
Colaborador no escritório Herzog & de Meuron em Basileia entre 2000 e 2003.
Docente da cadeira de Projecto na Universidade Independente de Lisboa, 
2004-2006.
João Costa Ribeiro
Licenciatura em Arquitectura, pela Faculdade de Arquitectura da Universidade 
Técnica de Lisboa, 2000.
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, 1999.
Estudos Avançados em Arquitectura, Território e Memória do Departamento  
de Arquitectura da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade  
de Coimbra.
Colaborou em Lisboa nos escritórios: Atelier do Chiado Arquitectos  
e Contemporânea Arquitectos.
Colaborou em Roterdão no Office for Metropolitan Architecture (OMA)
Fez parte do Conselho Directivo Regional Sul da Ordem dos Arquitectos  
nos mandatos 2016/2013, 2009/2007 e 2006/2004.

Extrastudio é um estúdio de arquitectura de Lisboa, que desenvolve projectos 
de escalas diversas, com experiência em reabilitação, habitação e espaço 
público. A diversidade dos seus projectos é uma resposta às diferentes escalas 
e funções que são propostas pelos seus clientes. Os arquitectos João Costa 
Ribeiro e João Ferrão formaram o estúdio em 2003, após colaborações 
conjuntas durante o seu percurso académico na Faculdade de Arquitectura  
da Universidade Técnica de Lisboa, onde se formaram em 2000.
Nos últimos anos, desenvolveram projectos públicos para frentes de mar  
e parques urbanos, além do trabalho com clientes privados em habitação  
e reabilitação urbana. Actualmente está em desenvolvimento a requalificação 
da frente de mar da cidade da Horta e o edifício da Marina da Horta, bem  
como vários projectos privados em Cascais, Ericeira, Sintra, Porto, Lisboa, 
Oeiras e Mora.
O projecto da frente de mar da cidade da Horta, em colaboração com a Oficina 
dos Jardins e SPI, foi classificado em 2013 com o 1.º prémio em concurso 
limitado por prévia qualificação. O projecto de intervenção e requalificação 
da Ilha de Tavira, desenvolvido em 2012 e 2013, também foi resultado de um 
1.º prémio em concurso público. Em Abril de 2009, a proposta de Extrastudio 
e Oficina dos Jardins foi seleccionada para a segunda fase do concurso 
internacional para o novo Parque Urbano de Valdebebas, em Madrid.
O betão orgânico, material patenteado e desenvolvido pelo estúdio em 2005, 
recebeu o Organic Design Award 2007, premiado pela Organic Architect, em 
São Francisco, Estados Unidos. Em 2008 foi reconhecido com uma menção 
honrosa na categoria Pesquisa e Desenvolvimento dos Green Project Awards.
Recentemente foram concluídas obras privadas singulares, como a Casa  
com Três Pátios (Pinheiros de Azeitão, 2015), a Casa em Sesimbra (Sesimbra, 
2017) e a Casa Vermelha (Vendas de Azeitão, 2016), finalista nos prémios 
FAD 2017, e seleccionada para o prémio ENOR e para o BigMat International 
Architecture Award 2017.
João Caldeira Ferrão Licenciatura em Arquitectura, pela Faculdade  
de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, 2000.

Extrastudio
Arq. João Costa Ribeiro
Arq. João Caldeira Ferrão
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LOOP
Porto
2018

NAPPE
Taipei, Taiwan

2019

Bouça Family House
Porto
2020

+351 220 301 573
info@fahr0213.com
www.fahr0213.com

Praça Coronel Pacheco, n.º 2
4050-453 PORTO

Desde o início do seu percurso, o estúdio está envolvido na fundação de outros 
projectos na área intervenção arquitectónica na paisagem em colaboração 
contínua com outros ateliers criativos. Em 2014 é fundador do colectivo 
HODOS, que pretende valorizar os percursos pedestres através da oferta de 
uma experiência sensível e afectiva ao longo da caminhada, por
recurso a peças de arte e arquitectura.
Já em 2018, a convite da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, o estúdio 
é convidado a re-estruturar a segunda edição do Desencaminharte no âmbito 
da candidatura “Cooltiv’art - Programação Cultural em Rede”, um projecto de 
valorização do património cultural e natural por via da criatividade artística em 
espaço público no Alto Minho. Ainda no mesmo
projecto a FAHR 021.3 assume com a produtora Andreia Faria a Coordenação 
Geral assim como, integrado no colectivo HODOS, faz a programação e gestão 
dos projectos artísticos.
Na procura por novos campos de actuação e cruzamentos disciplinares na 
área da cultura o estúdio FAHR conta ainda com a participação como artistas 
convidados e direcção artística em vários eventos mainstream tais como 
SuperBockSuperRock (Portugal), Fusing (Portugal), Melt Festival (Alemanha), 
DMY Berlin (Alemanha), Sziget (Hungria), Concêntrico 05
(Espanha), entre outros.

FAHR 021.3 é um estúdio fundado em 2012 por Filipa Frois Almeida  
(Halle, 1981) e Hugo Reis (Guimarães, 1986), ambos formados em arquitectura 
pela Escola Superior Artística do Porto.
O estúdio criativo assume-se pelo cruzamento dos seus fundadores,  
em procura de uma identidade evolutiva em torno de processos experimentais 
com especial foco no cruzamento entre a arte e a arquitectura em espaço 
público.
Desde então, a dupla FAHR tem sido distinguida nacional e internacionalmente 
por um conjunto de projectos que se caracterizam pela sua abordagem 
formal e provocadora como Estrutura de São João (Guimarães, Portugal), 
Metamorfose (Porto, Portugal), Eclipse (Porto, Portugal), Nappe (Taipei, 
Taiwan) e Nook (Taipei, Taiwan). No ano de 2018, teve um dos seus trabalhos 
representados, o Pavilhão de Serralves, na 16ª exposição Internacional  
de Arquitectura La Biennale di Venezia - PUBLIC WITHOUT RHETORIC - sobre  
a curadoria de Nuno Brandão Costa e Sérgio Mah, fez parte de duas edições  
da Bienal de Arte Contemporânea da Maia e em 2019 foram seleccionados 
para o 40 under 40 European Design Award, Europeans Centre for Architecture, 
Art, Design and Urban Studies.

FAHR 021.3
Arq. Filipa Frois Almeida

Arq. Hugo Reis
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IP Infraestruturas de Portugal - Gestão, Fiscalização e Coordenação de 
Segurança em Obra das empreitadas e prestações de serviços de Sinalização 
e Telecomunicações de vários troços da Rede Ferroviária Nacional (em curso)

Ministério da Defesa Nacional - NCI Academy - Nato Communications and 
Information Academy - Escola de Comunicações e Sistemas de Informação - 

Projeto de Arquitetura e das Engenharias - Oeiras - 2019

Porto de Tibar - Concessão Serviços de Engenheiro Independente (IE)  
para a Construção do Porto (em consórcio) - Dili, Timor Leste

2017

+351 226 191 400
geral@fase.pt
www.fase.pt

Rua Eng. Ferreira Dias n.º 251, 2.º
4100-247 PORTO 

O Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, Segurança e Ambiente  
da FASE está certificado de acordo com os requisitos das normas  
NP EN ISO 9001:2015, NP EN ISO 14001:2015 e OHSAS 18001:2007/  
NP 4397:2008.
Seguindo uma estratégia de expansão e diversificação de mercados, a FASE 
iniciou em 2005 o seu processo de internacionalização, estando actualmente 
nos seguintes países através de sucursais:
2006 Macau - FASE Ásia Consultores de Engenharia, Lda
2010 Moçambique - FaseIndico Consultores de Engenharia, Lda
2011 Angola - FASEIIAngola Consultores de Engenharia, Lda
2011 Brasil - FASE Consultoria e Projectos, Ltda
2012 Cabo Verde - Sucursal de Cabo Verde
2014 Espanha – Afin
2017 Argélia - Representação Permanente
2018 Timor - Representação Permanente

A FASE - Estudos e Projectos S.A., fundada em 1979, baseia a sua estratégia  
de actuação na oferta de um serviço global de engenharia e arquitectura.
Mediante a adequada combinação de conhecimentos técnicos, metodologias 
e experiência, assegura aos seus clientes a satisfação optimizada das suas 
necessidades e os benefícios decorrentes do apoio de uma empresa líder,  
há 40 anos no mercado.
Para tal, muito contribui o facto de ser uma sociedade anónima de capitais 
privados e independente de quaisquer fornecedores de bens de equipamentos, 
construtores e instaladores.
Os serviços oferecidos abrangem as diversas fases de execução  
de empreendimentos, nomeadamente a Consultoria e Assistência ao Dono  
da Obra, a Elaboração de Projectos Multidisciplinares, assim como todas  
as actividades inerentes à Gestão e Fiscalização de Obras.
A FASE conta com uma equipa de colaboradores qualificados e especializados 
nas várias áreas em que actuam, com vasta experiência em grandes projectos, 
com conhecimentos de disciplinas de índole variada e elevada capacidade  
de gestão e recursos. 
Os segmentos abrangidos cobrem as diversas áreas desde as infraestruturas 
(água, gás, eletricidade), transportes (rodoviários, ferroviários, portos, 
aeroportos), edifícios (serviços, habitacionais, turismo e lazer, saúde), indústria 
(pasta & papel, petroquímica, alimentar, energia) e ambiente (eta, etar, 
saneamento e estudos ambientais).
A FASE é detentora de credenciação como Gestor Geral da Qualidade  
da Construção Marca LNEC com o nível máximo (classe 8) nas categorias  
de “Edifícios e Monumentos” e “Vias de Comunicação e Obras de Urbanização” 
e “Obras Hidráulicas”.

Fase Estudos e Projectos S.A.
Eng. Manuel Mário Quinaz Garcia Ferreira
Eng. Alfredo Campos Pereira da Costa
Eng. José António Rocha de Almeida
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Cella Bar
Lugar da Barca, Madalena, Pico, Açores

2016

Monverde - Wine Hotel
Amarante

Janeiro/2019

Casa GC
Foz do Douro, Porto

2020

+351 255 165 168
atelierdearquitectura@yahoo.com
www.fc-arquitectura.com

Rua do Monte das Ruas, 9
4610-265 FELGUEIRAS

Mantêm-se fiéis ao objectivo inicial: responder eficazmente às necessidades  
do cliente, valorizando o contexto onde a obra se insere, concretizando  
a resposta de forma coerente com os princípios da equipa que projecta.

Principais projetos em carteira:
Apartamentos Turísticos, Areeiro
Água de Fogo, S.Miguel, Açores
Cancela do Porco, Pico, Açores
Villas Jardim, Felgueiras
Quinta Marques Gomes, V.N.Gaia

Equipa:
Fernando Coelho, Ana Loureiro, Sérgio Silva, Luís Vieira, Diana Teixeira,  
João Rui Mota, Luciano Gonçalves

Fernando Coelho (1976) e Ana Loureiro (1973), ambos licenciados  
em arquitectura pela Universidade Lusíada do Porto, em 2002 criaram  
o Atelier de Arquitectura que acabou por evoluir para a atual sociedade  
FCC Arquitectura, com sede em Felgueiras.

Começaram por desenvolver projectos de habitações unifamiliares e cedo  
se dedicaram a projectos de cariz religioso para clientes locais. O facto  
de estarem sediados em Felgueiras proporcionou-lhes a oportunidade  
de desenvolverem diversos projectos na área da indústria, sector fundamental 
da economia local.

A área de intervenção do gabinete tem-se expandido em termos geográficos 
e temáticos, sendo o turismo outra actividade para a qual já desenvolveram 
diversas propostas.

FCC Arquitectura
Arq. Ana Loureiro

Arq. Fernando Coelho
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Casa PR
Vagos
2019

Restaurante Matsuri
Aveiro
2021

Café / Bar A Cave
Gafanha, Encarnação

2022

+351 910 662 814
jmrferreirarq@gmail.com
ferreira-arquitetos.pt/

Avenida Europa
Loja 914
3810-138 ARADAS

Distinguimo-nos pelo espectro dos nossos projectos, intervindo  
nas mais diversas fases (desde do conceito ao planeamento, coordenação 
e fiscalização), estendendo-se desde a consulta / aconselhamento técnico, 
projetos de arquitetura, projetos de alteração/reabilitação,  
à decoração/ arquitectura de interiores, nas mais diversas tipologias, tais  
como, indústria, serviços, comércio, equipamentos, saúde, educação, 
habitação e reabilitação. Nos dias de hoje, um trabalho inovador é aquele 
que concretiza uma boa ideia de acordo com o seu orçamento, e por isso 
mesmo, temos abordado diversos sistemas de construção, desde do sistema 
tradicional de construção em alvenaria, betão, TLF (Timber Light Frame)  
e LSF (Light Steel Framing).

Ferreira Arquitetos é um Atelier de Arquitectura, fundado pelo Arquitecto  
José Ferreira, que surge da sua paixão pela arquitectura, fruto da diversidade 
dos seus projectos, clientes e de diversas colaborações com diferentes 
gabinetes.

Cada um dos nossos projectos é cuidadosamente desenvolvido sob uma 
rigorosa atenção às especificidades do cliente, exigências do seu programa,  
à sua localização, contexto e questões conceptuais.

Procuramos conciliar a criatividade com um diálogo aberto com o cliente  
e a sua realidade, tirando proveito das novas tecnologias, que permitem  
um acompanhamento em tempo real do projecto, facilitando a interação entre  
a arquitectura, o cliente e o seu sonho.

Procuramos, assim, encurtar distâncias e tirar partido do potencial máximo  
da proposta, o que nos permite oferecer um serviço de valor acrescentado.

Cada um dos nossos projectos é interpretado como sendo um caso singular, 
desenhado à medida de cada cliente.

Ferreira Arquitetos
Arq. José Ferreira
Arq. Jessica Martins
Arq. Rita Carvalho
Arq. Inês Coelho
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Hotel Plaza Central
Braga
2020

Edifício Cassia
Cali, Colômbia

2020

Hotel Durius Palace
Porto
2021

+351 225 519 051
nelson.almeida@fa-arquitectos.pt
www.fa-arquitectos.pt

Rua do Bom Sucesso 62
R/C Sala 1
4150-147 PORTO

2006 Winner - ICSC European Design Award - Dolce Vita Coimbra.
2006 Winner - MIPIM Cannes International Design Award - Dolce Vita Coimbra.
2006 Winner - MIPIM Cannes Best Resort - The Lake, Vilamoura.
2006 Winner - ICSC European Design Award - Dolce Vita Porto.
2007 Winner - ICSC International Innovative Design Award - Dolce Vita Porto.
2007 Winner - APR Urban Design Award - Dolce Vita Porto.
2008 Winner - American Institute of Architects Distinguished Award -  
Dolce Vita Porto.
2009 Winner - Urban Land Institute Top Ten Entertainment and Retail 
Developments - Dolce Vita Porto.
2014 Prémio Nacional de Renovação Urbana Residencial -  
Quarteirão das Cardosas - Porto.
2014 Prémio Nacional de Renovação Urbana Comercial e Serviços -  
Mercado do Bom Sucesso - Porto.
2014 Winner - Urban Land Institute Global Award of Excellence, NYC Mercado 
do Bom Sucesso - Porto.
2015 Prémio Nacional do Imobiliário - Categoria Comércio - Mercado do Bom 
Sucesso - Porto.
2015 Prémio Nacional do Imobiliário - Melhor Empreendimento -  
Mercado do Bom Sucesso - Porto.
2020 Prémio Nacional do Imobiliário - Equipamentos Colectivos - Super Bock 
Arena - Porto.
2020 Prémio Nacional de Reabilitação Urbana, Melhor Intervenção  
com Impacto Social - Super Bock Arena - Porto.

A Ferreira de Almeida Arquitectos é fundada por Rosário Rodrigues  
e Nelson de Almeida em 1986, mas só em 2005 partilham de forma plena  
o exercício da profissão e da empresa. Enquanto Rosário Rodrigues  
se manteve sempre à frente da FAA, Nelson Almeida exerceu cargos  
de direcção e administração nos Grupos Sonae e Amorim de 1984 a 2005. 
Com mais de 5 milhões de m2 construídos, como arquitectos ou como 
developers, Rosário e Nelson trabalham deste então para Portugal, Brasil, 
Angola, Moçambique e Colômbia, abarcando as múltiplas disciplinas e escalas 
do planeamento urbano, shopping centers, complexos multiusos, residenciais, 
turísticos, renovação urbana e interiores. Sob sua responsabilidade  
como arquitectos ou developers foram atribuídos os seguintes prémios:
1996 ICSC World Congress - Jean Louis Solal Award - Arrábida Shopping.
2002 Óscares do Imobiliário - Dolce Vita Miraflores.
2006 Winner - ICSC International Innovative Design Award - Dolce Vita 
Coimbra.

Ferreira de Almeida Arquitectos
Arq. Nelson de Almeida
Arq. Rosário Rodrigues
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Edifício Habitação Colectiva
S. Pedro, Angra do Heroísmo, Ilha Terceira, Açores

2021

Hostel 
Angra do Heroísmo, Ilha Terceira, Açores

2022

Mercado Municipal de Angra do Heroísmo - Silo Automóvel
Angra do Heroísmo, Ilha Terceira, Açores

2022

+351 295 212 198
filipabettencourt@gmail.com
www.filipabettencourt.com

Rua de São Pedro, 272
9700-187 ANGRA DO HEROÍSMO

Procuramos materializar concretamente projectos através da (re)
interpretação das tradições. Identificamos as referências que nos estão 
gravadas na memória, as raízes e história dos locais em que idealizamos  
um estudo.
No fundo transpomos as memórias imateriais e transformamo-las em matéria 
arquitectónica.
Edifício Habitação Colectiva, S. Pedro, Angra do Heroísmo, Ilha Terceira, Açores, 
ano de construção 2021_2022.
Hostel, Angra do Heroísmo, Ilha Terceira, Açores, ano de construção  
2022-2023.
Edifício de Habitação Colectiva, Ilha Terceira, Açores, ano de construção  
2022-2023.

Natural da ilha Terceira, Açores, Filipa Bettencourt sente que vive num paraíso 
para a criatividade. Nascida em Angra do Heroísmo, onde viveu e estudou até 
à conclusão do secundário, frequentou o conservatório de Angra do Heroísmo 
(formação musical, piano e ballet).
Participou como fundadora em associações ligadas à cidade de Angra  
do Heroísmo e à Arquitectura, no ensino Secundário e Universitário.  
Sempre trabalhou num atelier de arquitectura nas férias durante a faculdade. 
Pertence à Secção Regional dos Açores da Ordem dos Arquitectos na qualidade 
de vice-presidente do conselho directivo.  
Sócia-fundadora da Filipa Bettencourt Arquitectos, Arquitecta pela FAUP 
– Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, em 2005. Fez 
intercâmbio, durante um ano, na FAU-UFRJ no Rio de Janeiro. Perita  
em avaliação Imobiliária certificada pela CMVM, pela Escola Superior  
de Actividades Imobiliárias.
O Atelier Filipa Bettencourt Arquitectos, foi fundado em 2009 pela  
Arq. Filipa Bettencourt, conta actualmente com uma equipa equilibrada  
e multidisciplinar.
Tem vindo a desenvolver projectos ao nível da Arquitectura abrangendo vários 
programas e escalas.
Em cada estudo, procuramos conceitos para uma linguagem específica a partir 
do empenho e motivação.
Acreditamos no valor que tem: a cultura local, a especificidade intrínseca  
e singular do lugar, a expressão de um colectivo palpável.

Filipa Bettencourt Arquitectos
Arq. Filipa Bettencourt
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Gafanha House
Guarda
2019

Arco House
Pinhel
2020

Na’Mora House
Guarda
2020

+351 961 853 306
info@fp-a.pt
www.fp-a.pt

Rua Dr. António Júlio, 18 A
6300-553 GUARDA

Procuramos trabalhar na ínfima relação entre o vernáculo e contemporâneo, 
reflexo constante das experiências locais, onde tentamos e experimentamos  
o quotidiano das gentes.

Traduzir essas experiências em projectos resulta numa pesquisa intelectual  
e numa forte ligação com quem nos contrata. Dessa relação nasce  
a necessidade de execução de forma económica e sustentável sem nunca 
comprometer a qualidade final do construído.

Em 2014 com o projecto JA House* integrou o Best of Architecture 2014  
da DomusWeb. No ano seguinte foi finalista com o projecto JA House*  
do Building of the Year Award 2015, promovido pelo Archdaily.

*co-autoria Maria Inês Costa

fp-a é um Atelier de Arquitectura fundado por Filipe Pina em 2015, na Guarda, 
no Interior de Portugal.

As colaborações nacionais e internacionais, bem como as diversas 
parcerias que estabelecemos permitem-nos assumir todos os desafios 
independentemente da sua escala.

Filipe pina arquitectura
Arq. Filipe Pina

Arq. Diana Cruz
Arq. André Teixeira

Quem e Quem 2022_part02_66-463.indd   207 19/05/2022   17:11:38



208

Projectos

contactos
Telf:
E-mail:
Site:

Perfil

Blocos habitacionais com 32 Fogos
Fátima
2021

Complexo Habitacional com 18 Fogos
Albufeira

2021

Casa JPO
Felgueiras

2021

+351 249 544 143
atelier@filipesaraiva.pt
www.filipesaraiva.pt

Av. D. Nuno Álvares Pereira
222, 2.º, Porta 1 
2490-485 OURÉM

Pátio and Pavillion”; 1º lugar no concurso internacional para o projecto  
da Escola de Hotelaria de Turismo de Fátima (2014 a 2016); 1º lugar  
no concurso de ideias para a “Central Multiusos de Coruche” (2018);  
Prémio International Architecture Awards na categoria de Private Homes  
com o projecto House in Melroeira (publicação “New International Architecture, 
Global Design + Urbanism XVIII”, 2018), medalha de bronze nos Prémios 
Lusófonos de Arquitectura e Design de interiores em 2021 com o projecto  
casa JJV,  medalha de prata nos Prémios Lusófonos de Arquitectura e Design 
de interiores em 2021 com o projecto casa FMS.

Filipe Saraiva nasceu em França em 1972 e reside em Portugal desde 1977. 
Entre 1988 e 1991, frequentou o curso de Arte e Design na Escola Secundária 
Domingos Sequeira, em Leiria. Iniciou a licenciatura em Arquitectura  
na Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto entre 1991 e 1996, 
concluída na Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa,  
em 1998. Desde 1999 é membro efectivo da Ordem dos Arquitectos 
Portugueses (OAP). Entre 1990 e 2001, colaborou com vários ateliers  
de arquitectura em simultâneo com a actividade liberal, onde desenvolveu 
alguns dos seus projectos. Em 2001, cria o seu próprio atelier,  
“Filipe Saraiva - Arquitectos” onde coordena uma equipa multidisciplinar, que 
conta com a colaboração de vários arquitectos. A nível nacional e internacional, 
destacam-se os trabalhos: 1º prémio no concurso nacional de desenho  
com o tema “Europa Sem Fronteiras” (1990); 1º lugar no concurso nacional 
de design, vertente estrutural, com o tema “Lipton – Ao serviço do Design”, 
em colaboração com o escultor Miguel Rondon (1998); Igreja de S. Sebastião 
(Ourém, 2003); Edifício Miltrade, (revista Arquitectura Ibérica #33, Leiria 
2005); Casa Eficiente by National Geographic Chanel/EDP (Lisboa, 1ª edição 
em 2008 e 2ª edição em 2010); Finalista no concurso internacional da Trienal 
de Arquitectura de Lisboa (2010), com o tema “A house in Luanda:  

Filipe Saraiva Arquitectos
Arq. Filipe Manuel das Neves Saraiva
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Apartamentos São Carlos
Porto

Janeiro/2021

Ocean Living
Vila Nova de Gaia
Novembro/2021

Varandas de Salgueiros
Porto

Setembro/2021

+351 220 174 595
geral@floret.pt
www.floret.pt

Rua João de Oliveira Ramos, 100
4000-294 PORTO

Tendo desenvolvido até ao ano de 2020 cerca de 100 projectos e efectuado  
o levantamento de mais de 300 edifícios na Baixa e desenvolvido documentos 
estratégicos para a reabilitação de vários quarteirões. Através da estruturação 
de uma rede de profissionais do sector e da organização de encontros  
e eventos específicos, assume-se como catalisador do processo de 
reabilitação urbana. A cultura da empresa privilegia os processos colaborativos 
de integração de arquitectos-visitantes que desenvolvem o seu trabalho  
em colaboração com a equipa residente. Os projectos concretizados  
ou em curso desenvolvem-se procurando ter como referência os princípios 
elementares da reabilitação sustentável e o respeito pelos normativos  
de protecção do património emanados pelos organismos nacionais  
e internacionais. Os nossos projectos caracterizam-se por uma grande 
diversidade, sendo que a habitação - e, em particular, a habitação unifamiliar 
e colectiva - ocupa um lugar privilegiado, sintoma de um novo espírito urbano. 
Paralelamente, os últimos anos foram anos em que as encomendas para  
a construção nova ganharam protagonismo dentro do gabinete.

ADRIANA FLORET [Muriaé, Minas Gerais, 1976] Fundadora e Coordenadora 
Geral do Atelier. Licenciada em Arquitectura pela Universidade Lusíada  
do Porto e pósgraduada em Reabilitação do Património Edificado pela 
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Sócia fundadora  
da APRUPP – Associação Portuguesa para a Reabilitação Urbana e Proteção  
do Património. Fundado em 2001, o atelier dedica uma parte da sua prática  
à reabilitação urbana, concentrando a sua actividade na cidade do Porto.  

Floret Arquitectura
Arq. Adriana Floret 
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Casa NA
Lousa, Loures

2018

Apartamento MOB
Olhos de Água, Albufeira

2019

LOBO Apparel Flagship Store
Alvalade, Lisboa 

2020

+351 912 775 158
email@fmoarchitecture.com
www.fmoarchitecture.com

Rua Leopoldo de Almeida, 11 - 6º Dto
1750-137 LISBOA

O principal foco do gabinete é o de criar valor para os seus clientes, quer sejam 
grandes ou pequenos investidores imobiliários, empresariais ou privados, 
projectando e construindo espaços únicos.

Fundador, Sócio-Gerente e Arquitecto Sénior da FMO Architecture,  
Filipe de Melo e Oliveira nasceu em Lisboa em 1983. Depois de se licenciar  
em Arquitectura pela Universidade Técnica de Lisboa (FAUTL) em 2006,  
juntou-se a um gabinete de arquitectura na Holanda no mesmo ano,  
para explorar uma abordagem internacional da prática profissional.  
Voltou depois a Lisboa, colaborando em dois gabinetes de arquitectura,  
onde cresceu como arquitecto e assumiu responsabilidades em projectos  
de grande escala. Ao longo do seu percurso, Filipe de Melo e Oliveira desenhou 
e participou num vasto conjunto de projectos internacionais públicos  
e privados de diferentes escalas.
Com base nesta experiência acumulada fundou em 2013 a FMO Architecture, 
um gabinete de arquitectura, engenharia e construção em Lisboa, especialista 
em reabilitação e construção nova, focado em criar espaços desenhados 
à medida das necessidades dos seus clientes. Durante a sua carreira, 
especializou-se também em Arquitectura de Igrejas, Acústica de Edifícios, 
Gestão e Fiscalização de Obras, e em Princípios Bioclimáticos na Arquitectura.

FMO Architecture
Arq. Filipe de Melo e Oliveira
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Arquitectura - Edifício Sede de Empresa Local - 22.150 m2
Argélia
2021

Arquitectura Paisagista - Ikos Cortesia - Albufeira - 67.550 m2
Algarve
2021

Urbanismo - Loteamento Quinta d’Aires - 184.000 m2
Palmela

2021

+351 21 892 3600
info@focusgroup.eu
www.focusgroup.eu

Rua 3 da Matinha, Prédio A 1.º A
1950-326 LISBOA

Em 2010 e por forma a reforçar a actividade nos mercados internacionais, 
fundou a FOCUS GROUP INTERNATIONAL, uma empresa que actualmente conta 
com subsidiária em Cabo Verde, sucursais em Argélia e São Tomé e Príncipe  
e mantém presença no Qatar em parceria com uma empresa local. 

No FOCUS GROUP, o arquitecto Nuno Malheiro da Silva projectou e coordenou  
o desenvolvimento de dezenas de projectos, nas mais diversas escalas  
e tipologias, desde edifícios residenciais a edifícios de comércio, de serviços  
e turísticos e ainda equipamentos desportivos e culturais, bem como planos  
de pormenor e loteamentos, parques urbanos e diversos projectos  
de mobilidade suave, em regime de encomenda pública ou privada.

É membro da direcção da APAV - Associação de Apoio à Vítima desde 2010,  
na função de tesoureiro. Paralelamente tem participado em diversos grupos  
de trabalho e conferências no âmbito das disciplinas de projecto e consultoria. 
Foi ainda, logo após ter terminado o curso de arquitectura, monitor  
da disciplina de Materiais na Faculdade de Arquitectura da Universidade 
Técnica de Lisboa.

Arquitecto inscrito na Ordem dos Arquitectos e licenciado pela Faculdade  
de Arquitectura da Universidade de Lisboa, colaborou nos seus anos  
de formação, em diversos gabinetes de arquitectura participando  
em vários projectos, destacando-se a participação no projecto da nova  
Feira Internacional de Lisboa - FIL - no Parque das Nações. Fundou em 1997  
a sua primeira empresa de arquitectura.

Em 2005, fundou o FOCUS GROUP agrupando diversas empresas, prestadoras 
de serviços complementares de consultoria e projecto, materializando um 
conceito inovador nos serviços de consultoria e projecto em Portugal, a que 
chamou “One Stop Solution”. Actualmente o FOCUS GROUP concentra-se  
nas áreas de Arquitectura, Arquitectura Paisagista e Planeamento  
e Urbanismo.

FOCUS GROUP
Arq. Nuno Malheiro da Silva
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Reabilitação dos Edifícios Romeu e Julieta  
e Construção de Equipamento Municipal - Loures

2022

Parque de Estacionamento Subterrâneo na Praça 5 de Outubro
Paço d’Arcos

2021

Posto de Limpeza do Restelo
Lisboa
2019

+351 216 027 560
escritorio@for-a.eu
www.for-a.eu

Rua de Santa Marta 43 E/F, 5º D
1150-293 Lisboa

João Moura Fagulha, licenciado em 2006 pelo Instituto Superior Técnico, 
estudou um ano na Faculdade de Arquitectura e Urbanismo da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. Estabeleceu actividade própria em 2007 em Lisboa. 
Fez parte do Conselho de Disciplina Regional Sul da Ordem dos Arquitectos 
(OA) no mandato 2011/2013 e do Conselho Directivo Regional Sul no mandato 
2014/2016. Actualmente, é delegado de Lisboa e Vale do Tejo na Assembleia  
de Delegados da OA.

Raquel Maria Oliveira, licenciou-se em arquitectura pela Faculdade  
de Arquitectura da Universidade do Porto em 2006. Durante este período 
realizou um ano de estudos na Universidade Técnica de Delft. Iniciou actividade 
profissional em Roterdão entre 2005-2008 nos estúdios West8 e DP6.  
Em Madrid, trabalhou no estúdio Ezquiaga Arquitectura.

FORA é um escritório de arquitectura sediado em Lisboa, que desenvolve 
projectos de encomenda pública e privada nas mais variadas escalas,  
com experiência em reabilitação, habitação e hotelaria. A participação  
em concursos de concepção é uma prática regular deste escritório, tendo 
obtido reconhecimento em diversos concursos nacionais e internacionais, 
entre os quais se destacam os 1ºs prémios nos concursos “Upto35”,  
para a construção de uma residência de estudantes no centro de Atenas  
em 2009, “Inovação e Qualidade nos Espaços Escolares” para a Escola  
de Mem Martins, organizado pela Europan e Parque Escolar em 2010,  
no concurso internacional para a renovação da Praça Central de Plovdiv,  
na Bulgária, em 2014 e no concurso para a reabilitação dos edifícios  
B6D/B7A e construção de equipamento municipal na urbanização  
das Urmeiras, em Loures, em 2021. O escritório ficou ainda classificado  
em 2º lugar nos concursos “Europan 10” em Lisboa (2009), “Plateia Teatrou” 
em Atenas (2010), “Bairro Social da Boavista” em Lisboa (2013)  
e “Ponte Verde de Queluz” em Sintra (2017). Em 2013, FORA foi finalista  
do concurso internacional “Nordic Built Challenge” em Ellebo, Dinamarca.

FORA Arquitectos
Arq. João Moura Fagulha
Arq. Raquel Maria Oliveira
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Loja YoYo
Lisboa 
2020

Restaurante ZunZum
Lisboa
2020

Restaurante Marlene
Lisboa
2020

mail.forstudio@gmail.com
www.for-studio.com

Rua Francisco Metrass 52 A
1350-145 LISBOA

Fábio Neves [Faro, 1984]
Mestrado na Universidade Lusíada de Lisboa em 2008, em que o último ano  
de mestrado foi realizado na Università degli studi di Firenze através  
do programa Erasmus. Fez estágio nos RCR arquitectes em Barcelona.
Foi colaborador MXT Studio de Telmo Cruz e Maximina Almeida em Lisboa,  
e no atelier Marchi Architecte em Paris. Mais recentemente foi colaborador  
do atelier Nomos em Genebra.

Ivone Gonçalves [Faro, 1984]
Mestrada na Universidade Lusíada de Lisboa em 2008, o último ano  
do mestrado foi realizado na Università IUAV di Venezia através do programa 
Erasmus. Foi estagiária nos RCR arquitectes em Barcelona. Foi colaboradora 
do arquitecto Paulo Tormenta Pinto.

Luís Ricardo [Vila Real, 1985]
Mestrado na Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto.  
Foi colaborador nos RCR arquitectes em Barcelona. Foi também colaborador 
no atelier Haascookzemmrich em Estugarda.

Ricardo Paulino [Lisboa, 1982]
Mestrado na Universidade Lusíada de Lisboa em 2008. Foi colaborador  
no atelier Ensamble Studio de Antón Garcia Abríl em Madrid e na MXT Studio  
de Telmo Cruz e Maximina Almeida em Lisboa.

Forstudio é um atelier de arquitectura que integra os arquitectos Fábio Neves, 
Ivone Gonçalves, Luís Ricardo e Ricardo Paulino, criado em 2010.
Do trabalho realizado destaca-se o sistema ecomodular LandCork finalista  
do prémio de Indústrias Criativas da Fundação Serralves e Arrisca C  
da Universidade de Coimbra e vencedor do prémio de inovação e criatividade 
do Tecnopólo de Sines em 2012; o projecto do Pavilhão de Portugal na Feira 
Internacional do Livro de Bogotá em 2013 seleccionado para o prémio FAD  
e para o Habitar Portugal 2012-2014; e vencedor do concurso para  
o desenho da exposição “Arquitectura em Concurso: Um percurso crítico  
pela modernidade portuguesa” para a garagem sul do CCB.

Forstudio Arquitectos
Arq. Fábio Neves

Arq. Ivone Gonçalves
Arq. Luís Ricardo

Arq. Ricardo Paulino
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Melides - Habitação Unifamiliar
Grândola

2021

Palácio dos Tavares - Habitação Multifamiliar e Reabilitação
Tavira
2022

Sublime Comporta Villas - Turismo
Grândola

2022

+351 21 466 1218
fra@fragmentos.pt
www.fragmentos.pt

Rua Camilo Castelo Branco 2 D
1150 - 084 LISBOA

Ao longo de mais de duas décadas, temos vindo a desenvolver projectos 
ambiciosos e desafiantes. Desde um edifício residencial a um desenho  
de planeamento urbano, cada projecto reflete o compromisso com o qual  
nos dedicamos aos desafios que temos diante de nós. Com sede em Lisboa,  
o atelier expandiu-se ao Chile e Angola, numa tentativa de aproximar cidades  
e de promover pensamentos diversos. Em 2019, acreditando que  
a arquitectura e a engenharia são melhor em estreita colaboração,  
expandimos os nossos serviços para abranger todo o processo colaborativo.

O Fragmentos é um colectivo de quatro arquitectos, Duarte Pinto-Coelho, 
Marcus Cerdeira, Miguel Martins Santos e Pedro Silva Lopes.  

Fragmentos
Duarte Pinto-Coelho 
Marcus Cerdeira
Pedro Silva Lopes
Miguel Martins Santos
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Casa SM
Cascais

Setembro/2020

Casa R
Sintra

Abril/2021

Escritório Silva Carvalho 
Lisboa

Julho/2021

+351 930 435 644
francisco@franciscotojal.com
www.franciscotojal.com/

Avenida 25 de Abril Edifício Navegador
n.º1011, loja 68 
2750-515 CASCAIS 

Após ter terminado os seus estudos foi viver para Londres entre 2012 e 2017. 
Em Londres trabalhou com o arquitecto David Adjaye ( 2012-2015)  
onde desenvolveu projectos no Reino Unido, África, China e Estados Unidos. 
Ainda em Londres, entre 2015 e 2017 trabalhou com o John Pawson,  
onde integrou a equipa de projecto do novo Design Museum em Londres.
Em 2018 cria o atelier Francisco Tojal Arquitectos e inicia a sua actividade 
como arquitecto independente, tendo desenvolvido projectos de reabilitação, 
construção nova e interiores, abrangendo diversas escalas e programas.

Francisco Tojal nasceu em Lisboa em 1987 e licenciou-se em 2012  
na Faculdade de Arquitectura da Universidade Lusiada de Lisboa. 

Francisco Tojal Arquitectos
Arq. Francisco Tojal

Quem e Quem 2022_part02_66-463.indd   215 19/05/2022   17:11:42



216

Projectos

contactos
Telf:
E-mail:
Site:

Perfil

Casa do Arco
Ílhavo

Maio/2018

Casa J
Albergaria-a-Velha

Agosto/2019

Casa Diagonal
Aveiro

Julho/2020

+351 234 095 101
info@frari.pt
www.frari.pt

Rua 31 de Janeiro n.º19 Piso 2
Lojas A-B Galeria de Sta. Catarina
3810-192 Glória, AVEIRO

Maria João Fradinho Ribeiro nasce em Ílhavo em 1984.
Forma-se em Arquitectura pela FAAUL do Porto (2008) e faz estágio à Ordem 
dos Arquitectos Portugueses em Amesterdão, nos Países Baixos (2009).
Em 2010 regressa a Portugal para fundar o atelier Frari, onde desenvolve 
projectos de arquitectura em cooperação com técnicos multidisciplinares.
Desenvolve uma arquitectura formalista, sem com isso prejudicar o que 
acredita ser mais importante – servir o Homem e defender uma paisagem 
construída equilibrada e em harmonia com a paisagem natural.
As suas obras têm merecido publicações de revistas e plataformas  
da especialidade por todo o mundo.
Foi eleita Suplente da Direcção do Conselho Directivo da Secção Regional  
do Centro, da Ordem dos Arquitectos, para o triénio 2020-2022.

Frari – architecture network é um atelier de arquitectura localizado  
em Aveiro – Portugal.
Fundado por Maria Fradinho em 2010, o atelier conta com a colaboração 
regular de uma rede de serviços externos em áreas diversas como  
as engenharias, topografia, paisagismo, design de interiores e apoio legal, 
promovendo o conhecimento da rede multidisciplinar da construção e, assim, 
contribuindo para a valorização da arquitectura como produto exclusivo.
Com publicações digitais e impressas por todos os continentes, a Frari  
é reconhecido pelo exercício de uma arquitectura de qualidade.
A projeção obtida nos últimos anos resultou na nomeação e atribuição  
de prémios de arquitectura, tendo sido eleito “O melhor atelier de arquitectura 
do noroeste de Portugal” pela “BUILD Architecture Awards 2019” e alcançado 
o prémio “Prata” pelo projecto da casa do Arco e o prémio “Ouro” pelo projecto 
da Casa J, ambos pelos “Prémios Lusófonos de Arquitectura e Design  
de Interiores”, em 2020 e 2021 respectivamente.

Frari - architecture network
Arq. Maria Fradinho
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Hospital Cuf Tejo
Lisboa
2020

Adega Herdade do Freixo
Redondo

2016

Edifício República 37
Avenida da república, Lisboa

2016

+351 218 854 556
fva@fvarq.com
www.fvarq.com

Calçadinha do Tijolo
n.º 58, Porta 13, 1.º Frente
1100-608 LISBOA

Em 2009 é seleccionado para o IV Prémio de Arquitectura ENOR. É, ainda,  
seleccionado para a Exposição Nacional de Arquitectura Habitar Portugal 
2006/08 e Júri convidado para o Concurso Internacional de Arquitectura  
a decorrer na Universidade de Campinas - Brasil. Recebe o Prémio Valmor 
2004 para o projecto do Art’s Business e Hotel Center no Parque das Nações. 
Em 2009 é convidado pelo Presidente da Ordem dos Arquitectos para presidir 
ao Júri do Concurso de Arquitectura Secil Universidades. Em 2012 recebe  
a Menção Honrosa do Prémio Valmor 2009 referente ao projecto dos Estúdios 
da R.T.P./R.D.P. Em 2013, em parceria com Manuel Aires Mateus e João Ferreira 
Nunes, recebe o prémio Valmor referente à Cobertura da Etar de Âlcantara.
Em 2014 recebe também em parceria com Manuel Aires Mateus a Menção 
Honrosa do Prémio Valmor 2012 com a recuperação de um edifício  
de habitação na Rua Rosa Araújo.
Tem projectos de referência na área da reabilitação nomeadamente  
o Palácio Condes de Murça que recebeu o Prémio Nacional de Reabilitação 
Urbana em 2015 e o Palácio do Contador Mor em 2016.
Com o projecto da Adega Herdade do Freixo em 2017 recebe a menção 
honrosa do prémio FAD e o Prémio CONSTRUIR 2017. Em 2018 recebe  
o prémio Archdaily Edifício do Ano na categoria Arquitectura Industrial  
com o mesmo projecto e o prémio Nacional de Reabilitação Urbana  
com o Edifício de Habitação na Av. República em Lisboa.

Nasceu em Lisboa em 1955. Licenciado em Arquitectura pela Escola  
de Belas Artes de Lisboa em Julho de 1979. Colabora com ateliers nacionais 
e estrangeiros tendo formado em 1986 o seu próprio atelier. Tem trabalhos 
publicados em Portugal e no Estrangeiro. Em 1995 é convidado pela 
Administração da Parque Expo para elaborar uma Zona da Vila Expo.  
Recebe a Menção Honrosa do Prémio Valmor 2003 referente ao Projecto 
Alcântara Rio. Em 2007 recebe o Prémio Nacional INH/ IHRU e está 
representado na Trienal de Lisboa. Em 2008 e 2009 está representado  
na Exposição World Architecture Festival em Barcelona.  

Frederico Valsassina Arquitectos
Arq. Frederico Valsassina
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Restaurante Salpoente - Palheiros da Ria
Aveiro
2012

Edifício Palacete do Carmo
Aveiro
2017

Edifício Bi-Familiar
Canal São Roque, Aveiro

2019

+351 234 371 331
gaape.arq@gmail.com
www.gaape.pt

Av. 25 de Abril, 18 Cv
3810-197 AVEIRO

Algumas das obras a destacar após a reestruturação do GAAPE:
Requalificação urbanística e ciclovia da Ribeira do gago e envolvente -  
C. M. da Murtosa – Murtosa
Instalação de Restaurante – 3C Clerigus café clube, lda – Rua Cândido dos Reis 
- Porto - Distinção pela OA “Respect for Arquiteture”
Edifícios de Habitação Social- Câmara Municipal da Murtosa – Murtosa
Ecomuseu da Ria - Estudo Prévio - Câmara da Murtosa – Murtosa
Restaurante Salpoente - Palheiros da Ria (parecer da DRCC)- Aveiro
Recuperação da Casa da Barroca - Turismo rural - Fermelã (parecer da DRCC) 
– Estarreja
Recuperação de edifício - Mabília Condesso - Rua Fernandes Tomás – Porto
Recuperação dos edifícios Jaime Rodrigues e Pastelaria Avenida  
(conjunto classificado) – Aveiro
Remodelação da Escola João Afonso de Aveiro – Aveiro
Remodelação de Armazém para Oficinas Criativas - Câmara de Mira
Remodelação e reconstrução de múltiplos edifícios de habitação em Aveiro, 
Ílhavo, Costa Nova e Praia da Barra.

ANA PAULA TINOCO FERREIRA MARQUES, natural de Cedofeita, Porto, vive  
e trabalha em Aveiro desde 1985.
Licenciada em Arquitectura pela FAUP, em 1985, é sócia e fundadora  
do “GAAPE, Arquitectura, Planeamento e Engenharia, lda,” desde 1988,  
em conjunto com outros arquitectos: Isabel Alves, Ventura da Cruz,  
Ângelo Centeno e Renato Rebelo.
Colaborou também no D´Aveiro, Arquitectos e engenheiros, lda, leccionou  
no Ensino Secundário e trabalhou como avaliadora imobiliária.
Trabalhou em inúmeros projectos de arquitectura, integrou várias equipas  
de planeamento urbano e participou em diversos concursos.
A partir de 2006, o GAAPE passa por uma reestruturação e passa a ser a sócia 
gerente e única responsável pelo gabinete.
Actualmente tem uma equipa que se destaca pelo seu dinamismo: duas 
arquitectas, Mariana Almeida e Eva Paiva e um técnico de desenho, Manuel 
Figueiredo. Esta equipa arrojada e virada para o futuro, tem como lema  
a qualidade e originalidade dos projectos, a dedicação e eficiência dos serviços 
prestados.
Tem uma equipa multidisciplinar de colaboradores, engenheiros das várias 
especialidades que complementam os projectos criados pela equipa  
de arquitectas.
Destaca-se na reabilitação e reconstrução de edifícios, sendo na sua maioria 
de habitação unifamiliar e colectiva, bem como edifícios destinados a hotelaria, 
situados no tecido urbano dos centros históricos, com especial cuidado  
na qualidade e sensibilidade da integração, em Aveiro, Ílhavo, Praia da Barra  
e Costa Nova.

GAAPE Arquitectura Planeamento e Engenharia
Arq. Paula Tinoco
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Complexo multifamiliar de 40 apartamentos
para Câmara de Albufeira - Paderne - Albufeira

2019

Condomínio fechado  para  Apartamentos de Luxo com piscina  
e campo de tênis em Olhão - Olhão 

Janeiro/2022

Reconstrução Turismo Rural na Barracha
São Brãs Alportel
Novembro/2021

+351 961 895 560
gaitinhadesigns@gmail.com
gaitinhadesigns.com/

Rua Júlio Dinis nº 68 
Montenegro 8005 269 FARO

Licenciatura em Arquitectura - Membro da OA - Ordem dos Arquitectos de 
Portugal - e pôs graduação em Health & Safety Manager 2004 - C.A.P. nível 5 
na construção.
Nos últimos 25 anos trabalhando em Arquitectura e Design em Portugal  
e Canadá.
Temos encabeçado vários planos urbanísticos aqui no algarve, conceituação 
Arquitectónica, execução Arquitectónico. Experiência em Design de Grandes 
Projectos, concebendo todo o tipo de Edifícios e Moradias de luxo  
em Residencial, Comercial, Hotelaria e Misto, gestão de empreendimentos.  
O nosso principal foco tem sido o Algarve, nomeadamente, em Monte Rei -  
Vila nova de Cacela; Vale de lobo; Vilamoura e Quinta do Lago. Nos últimos anos 
temos incidido a nossa actuação numa grande quantidade de reconstrução 
edifícios antigos nas cidades de Faro e Lisboa.

O Gabinete é formado por mim e alguns colegas das várias áreas  
de especialidades para diferentes tipos de projectos. Sou um arquitecto  
luso/canadiano, com facilidade em trabalhar em equipa. Tenho capacidade  
de liderança, com experiência em gerir equipas de design internas.  
Grande capacidade de coação e aptidão para trabalhar com um alto grau  
de integridade e gestão de equipas em obras.

Gaitinha Designs
Arq. Nelson Gaitinha
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CIDIFAD Centro de Investigação, Diagnóstico, Formação  
e Acompanhamento de Demências

Riba D’Ave - JUNHO / 2021

REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO ANTÓNIO MARIA SANTOS DA CUNHA 
(antigo Hospital São Marcos), da Santa Casa da Misericórdia de Braga.

Braga - JANEIRO / 2021

LAR ACÁCIO BARRADAS 
Setúbal

JANEIRO / 2021

+351 22 609 2823
comunicacao@galbilec.pt
www.galbilec.pt/

Rua Professor Manuel Baganha, 247
4350-009 PORTO
Rua Frei Luís Granada, n.º14 B - 1500-680 LISBOA

A empresa tem como valores de princípio, o compromisso, o respeito
pelo mercado, o espírito de equipa, a transparência processual e a lealdade,
sem descurar o cumprimento de normas sociais e o resguardo pelos valores
e princípios éticos. O reconhecimento do mercado e a satisfação dos nossos
clientes, bem como, as certificações atribuídas, ISO 9001:2015, Gestor Geral
da Qualidade LNEC, Top 5% melhores PME’s, PME Líder e Excelência e Best 
Workplaces™, sustenta-nos a conduta valorizadora, que pauta os vários
departamentos da empresa, cumprindo com excelência todas as regras
necessárias a um notável desempenho profissional, social e ambiental.
 

Somos uma equipa de serviços 360.
 
A GALBILEC - Serviços Globais de Projeto é uma empresa especializada
em prestação de serviços 360 nos sectores Social, Saúde e Património.
Presente no mercado desde 2010, a GALBILEC conta com uma vasta equipa
de profissionais capacitados para dar resposta a cada uma das necessidades
ao longo dos processos de concepção, construção e manutenção dos edifícios.

A GALBILEC fomenta um acompanhamento de proximidade aos clientes, 
assente em pilares estratégicos de I&D e serviços especializados, 
apresentando as melhores referências nos serviços de Arquitectura,  
Engenharia, Gestão e Coordenação de Projecto, Fiscalização de Obra,  
Estudo, Acompanhamento e Execução de Operações de Candidaturas  
a entidades competentes, Estudos de Viabilidade Económico-Financeira, 
Processos de Contratação Pública e Gestão de Manutenção de Edifícios. 

Com escritórios no Porto e Lisboa, muitos têm sido os projetos
dos quais temos o prazer e o orgulho de fazer parte. Esta história vem
sendo escrita sempre com consistência e vontade de fazer mais e melhor,
de onde se destaca a criação da nossa marca de Arquitetura, a A77,  
dedicada à Arquitectura hospitalar e social.

Galbilec Serviços Globais de Projeto
Eng. José Figueiras
Arq. Octávio Lourenço
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Execução do Contrato-Programa 349/CM/2018  
– Ex.: Empreitada 377/Gebalis/2020  

– Bairro Marquês de Abrantes e Armador

Reposição de condições de habitalibilidade – Património disperso  
– Ex.: Empreitada 22/Gebalis/2021

Eixo acessibilidade/mobilidade – Ex.: Empreitada 102/Gebalis/2020  
– Bairro 2 de Maio

+351 217 511 000 (10715 ext)
gbl@gebalis.pt
www.gebalis.pt

Rua Costa Malheiro, Lote B12
1800-412 LISBOA

André Trepado - Técnico Superior de Manutenção e Conservação  
(Lisboa Ocidental) – 31 anos – formação em Engenharia Civil.

João Serrano – Técnico Superior de Manutenção e Conservação  
(Lisboa Norte Ocidental) – 44 anos – formação em Engenharia Civil.

Leonor Silva – Técnico Superior de Manutenção e Conservação (Lisboa Sul)  
- 41 anos – formação em Engenharia Civil.

Pedro Claro  - Técnico Superior de Manutenção e Conservação   
(Lisboa Norte Oriental) - 40 anos – formação em Engenharia Civil.

Pedro Correia - Técnico Superior de Manutenção e Conservação  
(Lisboa Oriental) -  38 anos – formação em Engenharia Civil.

Rita Rosado - Técnico Superior de Manutenção e Conservação  
(Património Disperso) - 43 anos – formação em Arquitectura.

Há 25 anos que a Gebalis promove a manutenção e conservação do património 
municipal edificado que se encontra sob sua responsabilidade e gestão.

A equipa da Gebalis – Manutenção e Conservação conta hoje com  
7 colaboradores especializados em gestão de operações e de contratos 
incluindo a elaboração de estudos e projectos, fiscalização e coordenação  
de obras. 
Pedro Cardoso – Coordenador da equipa Gebalis - Manutenção e Conservação  
– 34 anos – formação em Engenharia Civil.

GEBALIS, E.M., S.A.
Eng. André Trepado
Eng. João Serrano

Eng. Leonor Silva
Eng. Pedro Cardoso
Eng. Pedro Correia

Arq. Rita Rosado 
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Autopista Siervo de La Nación - Distrito Federal
México
2019

New Bugesera International Airport
Kigali, Ruanda

2019

Projecto das Intervenções para melhoramento da capacidade Ferroviária 
na Linha de Leixões - Porto

2019

+351 225 573 240
geg@geg-engineering.com
www.geg.pt

Rua Justino Teixeira - Emp. Centro
Campanhã, Porta A, Piso 3, Esc. 307
4300-273 PORTO

Na qualidade de sócio-gerente, é responsável pelas áreas de projecto, 
planeamento e gestão financeira da empresa.

Paulo Pimenta
Paulo Pimenta é sócio gerente do GEG desde 2000.
Em 1989, obtém o grau de Mestre em Construção de Edifícios, na FEUP,  
e realiza em 1992/1993 o MBA no Instituto Empresarial Portuense. Entre 1982 
e 2012 foi docente, no ISEP, das disciplinas de Estruturas e Gestão de Obras.
Nos primeiros anos da década de 2000 lidera a implementação e coordenação 
do projecto de internacionalização da empresa.
Como sócio gerente do GEG assume actualmente a responsabilidade da gestão 
e controlo de operações e projectos, a par do processo de internacionalização 
e coordenação de projectos em África e no Médio Oriente.
Entre os projectos de engenharia realizados sob a sua direcção, destacamse, 
entre outros, os projectos em Portugal do Estádio do Dragão e o El Corte 
Inglés de Gaia, e internacionalmente, o Human Rights Headquarters e o King 
Abdulaziz City for Science and Technology, na Arábia Saudita.

A história do GEG está intrinsecamente ligada ao percurso profissional  
dos seus três sócios, que hoje constituem a administração da empresa.

António Campos e Matos 
António Campos e Matos é sócio gerente e fundou o GEG –  
Gabinete de Estruturas e Geotecnia com o Eng.º José Vaz Pinto, em 1987.
Doutorado em engenharia civil e docente na FEUP, entre 1973 e 2015, foi 
responsável por diversos estudos e projectos, pela regência de disciplinas  
e seminários e pela orientação de projectos de investigação nos domínios  
da Geotecnia, Estruturas e Risco.
Como sócio gerente do GEG assume a responsabilidade da actividade  
de desenvolvimento de negócio da empresa, com destaque para  
a internacionalização e coordenação de projectos em mercados como África  
e América Latina.
Entre os projectos de engenharia realizados sob a sua direcção, destacam-se, 
entre outros, os projectos de linhas férreas em Portugal, do Metro do Porto, 
importantes projectos rodoviários como a CRIL – sublanço Buraca/Pontinha  
e a Autopista Siervo de la Nación, no México, e mais recentemente o projecto 
do novo aeroporto principal do Ruanda.
José Vaz Pinto
José Vaz Pinto é sócio gerente e fundador do GEG, em conjunto com  
o Eng.º António 

Campos e Matos.
Na sua vasta carreira como engenheiro civil, foram realizados sob a sua 
direcção diversos projectos de engenharia, destacando-se a remodelação  
de um dos mais emblemáticos edifícios da cidade do Porto, o Pavilhão Rosa 
Mota, e projectos em estreita ligação com arquitectos de renome, como por 
exemplo, a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, a remodelação  
e ampliação da Escola Superior de Música do Porto (1998); Hotel Sheraton  
no Porto ou o pavilhão multiusos de Fafe.

GEG Engineering Structures For Life
Eng. António Campos e Matos
Eng. José Vaz Pinto
Eng. Paulo Pimenta
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Centro de Congressos de Lusaka
Zâmbia

2015

JFS Tower - Edifício de Escritórios na Baixa de Maputo
Moçambique

2015

Casas da Vinha 
Azeitão
2018

+351 919 996 712
ricardomaiamoura@gmail.com
www.homify.pt/profissionais/ 
4032778/maia-e-moura-arquitectura

Rua Cândido dos Reis, n.º 71, 2.º
2780-213 OEIRAS

Em 2012 funda em Portugal a Maia e Moura Arquitectura e em Moçambique 
a Gestus Arquitectos. Integrando e tirando partido de percursos profissionais 
anteriores na área da arquitectura e urbanismo, em mercados como o europeu, 
asiático e africano, Ricardo Maia e Moura procurou colocar ao serviço dos seus 
clientes esta sua experiência internacional, dirigindo e coordenando desde 
então quase uma centena de projectos, sobretudo em Portugal, mas também 
em Moçambique, Zâmbia e África do Sul. 
Em Maputo podemos destacar o Living Better, um aparthotel em Maputo,  
o edifício sede do Ministério dos Recursos Minerais de Moçambique, projecto 
vencedor do concurso internacional, o International Business Centre de Lusaka, 
um complexo multifuncional na Zâmbia para hospedar a Assembleia da União 
Africana e ainda a Torre das Letras, uma homenagem à cultura moçambicana, 
onde sobressaem os versos de um poema de Mia Couto. Em Portugal 
destacamos as Casas da Vinha, em Azeitão, um conjunto de 7 moradias que  
se inspiram na temática vínica e por fim, o Lisbon Wine Hotel, na baixa lisboeta, 
um projecto de reabilitação e design de interiores de um edifício pombalino.

Membro da Ordem dos Arquitectos e Mestre em Arquitetura pela Faculdade  
de Arquitectura da Universidade de Lisboa, na área da arquitectura sustentável 
(dissertação sobre “O Eco-Bairro de Vauban, em Freiburg, Alemanha – 
Contributos para a Disseminação de Eco-Bairros em Portugal”).
Entre 1987 e 1992, ainda estudante, colabora no atelier Vão Arquitectos, tendo 
como mestres os Arquitectos José Luís Loureiro, João Sousa Morais e Penim 
Loureiro. Entre 1993 e 1998 colabora no Atelier Arquitrónica, do Arquitecto 
João Guimarães Veloso, entre 1999 e 2005 colabora com o Arquitecto Sérgio 
Cerveira e entre 2006 e 2008 com o Arquitecto Miguel Dória, em diversos 
projectos para Portugal e Macau. Entre 2008 e 2012 colaborou com a Berger 
Arquitectos, de que se tornou sócio em 2009, desenvolvendo diversos projectos 
para Portugal, Angola, Moçambique e Namíbia.

Gestus Arquitectos Maia e Moura Arquitectura
Arq. Ricardo Maia e Moura
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Modernização da Escola Secundária Pedro Santarém - Parque Escolar
Benfica, Lisboa

2011

Escola EB 23 de Santa Luzia
Elvas
2020

Unidade de Saúde de Alcântara
Lisboa
2020

+351 915 875 089 
gimaprojectos@gmail.com
www.gima-projectos.pt

Rua Maria Augusta Bordalo Pinheiro 300
2865-126 Fernão Ferro

A reabilitação de habitaçao em Lisboa, passa também a ter expressão a partir 
de 2015, com projectos na Rua Luciano Cordeiro, Calçada do Combro,  
Rua do Desterro e na Rua das Parreiras. 

Em 2020, o atelier tem o seu foco na construção da nova escola EB 23  
de Santa Luzia em Elvas, na construção do Centro de Saúde de Alcântara  
e do Posto de Limpeza da Ajuda. Em 2022 o atelier terá a oportunidade  
de desenvolver os projectos para novas creches em Sintra.

Arquitecto inscrito na Ordem dos Arquitectos e licenciado em Arquitectura 
pela Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa em 1989, 
colaborou, nos seus anos de formação, em diversos gabinetes de arquitectura 
participando em vários projectos.
A profissionalização em exercício pela Faculdade de Psicologia e Ciências 
da Educação, possibilitou-lhe, a partir de 1990, a par com a sua ocupação 
enquanto arquitecto, o ensino das disciplinas de Educação Visual, Desenho  
e Geometria Descritiva, História de Arte e Desenho Técnico, em escolas  
do Ensino Secundário e Profissional, actividade que manteu até 2012.

Entre 1997 e 2008, enquanto arquitecto da DRELVT/DGESTE no Ministério  
da Educação, foi responsável pelo desenvolvimento e fiscalização de diversos 
equipamentos escolares nos distritos de Lisboa e Setúbal, adquirindo  
um conhecimento profundo e prático do projecto de arquitectura  
de equipamentos escolares. 

Fundou a sua primeira empresa em 2003, a GIMA Lda., focada em serviços 
gráficos, design, gestão de imagem empresarial e arquitectura, tendo em 2011 
fundado a GIMA Projectos – Arquitectura e Engenharia Lda., onde a concepção 
e reabilitação de espaços escolares adquiriu, e continua a adquirir grande 
relevo. Deste modo destaca-se a Modernização da Escola Secundária Pedro 
Santarém, para a Parque Escolar. A reabilitação de escolas primárias do Plano 
dos Centenários também adquiriu grande foco no atelier, destacando-se  
a reabilitação de escolas básicas no Entroncamento, Almeirim, Samora Correia 
e Benavente. 

GIMA Projectos Arquitectura e Engenharia
Arq. José Possidónio
Arq. Ana Prata
Arq. Luísa Serras
Arq. Joana Lavado
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Centro de Comando Operacional
Estação Braço de Prata, Lisboa

2008

Recuperação e Ampliação do Teatro Municipal
Ourém
2021

Reconversão da Garagem dos Clara em Espaço Público
Torres Novas

2014

+351 919 987 555
glcs@glcs.pt
www.glcs.pt

Rua Júlio Lourenço Pinto, 81
4150-004 PORTO

Destacam-se os projectos premiados em concursos públicos e realizados,  
em especial os edifícios públicos; os projectos em co-autoria na Recuperação 
do Teatro Aveirense e Teatro Cinema de Fafe e os projectos privados  
de habitação e equipamentos colectivos, como o Centro de Comando 
Operacional de Lisboa. Em 2014, iniciou-se o processo de internacionalização 
com obra executada em Moçambique e Africa do Sul. O trabalho tem 
sido apresentado em conferências, publicações e exposições nacionais 
e internacionais, realçando as participações no WAF - World Architecture 
Festival, Barcelona (2008), Ciclo de Conferências “Road.To.Wonderland – 
Jovens Arquitectos em Portugal” Porto 2006; PechaKuchaNight04 Porto 2010; 
Salas de Espectáculos, Culturgest 2012; Lisboa Open House 2012 a 2014;  
nas publicações “L’ Architecture d´aujourd´hui”, A10, XI Anuário  
de Arquitectura, Year Book 07/08 e Guias de Arquitectura; na Exposição  
no âmbito L.I.P.A.U, Politécnico de Milão-Italia. Outras actividades são exercidas 
nomeadamente na participação em Júris de Concurso a convite da Ordem 
dos Arquitectos e Direcção Geral das Artes, na organização de seminários: 
Workshop Internacional “O Parque e a Cidade” em Águeda 2013; Seminário 
internacional de Arquitectura e Desenho Urbano “Porto/Roterdão 2001”  
no âmbito da Capital da Cultura Porto2001/CESAP; Professor convidado  
no “Workshop Sensing Mobility” – Rotterdam Academy of Architecture  
and Urban Design, Holanda, e no desenho de mobiliário e cenografia.

(Instagram) @glcs_arqutetos
(Facebook) GLCS Arquitetos

GLCS – Arquitectos, Atelier de Arquitectura e Urbanismo fundado em 2001 
por Gonçalo Louro (Faro 1971) e Cláudia Santos (Coimbra 1969), arquitectos, 
formados pela ESAP - Escola Superior Artística do Porto.
Desenvolve o trabalho profissional em complementaridade com as diferentes 
actividades exercidas pelos sócios, nomeadamente nas áreas académicas. 

GLCS Arquitectos, Lda
Arq. Gonçalo Louro
Arq. Cláudia Santos
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Cité de la Musique, com Pierre de Alain Dupraz 
Architectes (em curso) - Genebra, Suíça 

2017

Habitação Travessa das Dores
Lisboa
2015

Museu Nacional Machado de Castro 
Coimbra 

2013

+351 213 804 190
global@byrnearq.com
www.goncalobyrnearquitectos.com

Rua da Escola Politécnica, 285
1250-101 LISBOA

Entre as várias obras, destacam-se a Requalificação da Sede do Banco  
de Portugal (juntamente com João Pedro Falcão de Campos), em Lisboa;  
a Requalificação do Teatro Thalia (juntamente com Barbas Lopes Arquitectos), 
em Lisboa; a Remodelação e Ampliação do Museu Nacional Machado de Castro, 
em Coimbra, e o Centro de Interpretação da Batalha de Atoleiros (juntamente 
com José Laranjeira), em Fronteira.
Actualmente, é ainda Presidente do Conselho Directivo Nacional da Ordem  
dos Arquitectos (triénio 2020-2022).

Gonçalo Byrne (Alcobaça, 1941) é formado em Arquitectura pela Escola 
Superior de Belas Artes de Lisboa e Doutor Honoris Causa pela Faculdade  
de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa e pela Universidade  
de Alghero. É fundador e director executivo do atelier de Arquitectura  
GONÇALO BYRNE Arquitectos, Lda., que compreende uma equipa 
multidisciplinar com níveis distintos de experiência na realização  
de projectos de arquitectura e planeamento urbano.
Gonçalo Byrne é autor de uma obra extensa e diversa em termos de escala, 
programa e contexto, reconhecida, nacional e internacionalmente, pela sua 
expressão arquitectónica, cultural e patrimonial.
Ao longo dos últimos anos, o seu trabalho tem sido, amplamente, reconhecido 
e premiado, tendo recebido, entre outros, o Prémio A.I.C.A/S.E.C., a Medalha 
de Ouro da Academia de Arquitectura de França e o Piranesi / Prix de Rome, 
edição de 2014, atribuído à reabilitação e extensão do Museu Nacional 
Machado de Castro, em Coimbra.
Paralelamente, tem desenvolvido uma importante carreira como docente  
na área de Projecto de Arquitectura como Professor Convidado em várias 
Universidades, entre as quais se destacam as de Coimbra, Lisboa, Lausanne, 
Venezia, Mendrisio, Louvaina, Harvard, Pamplona, Politécnico de Milão  
e Alghero.

Gonçalo Byrne Arquitectos
Arq. Gonçalo Byrne
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Posto Abastecimento de Combustíveis BP
Barracao

2018

Posto Abastecimento de Combustíveis Prio
Alvide
2019

Posto Abastecimento de Combustíveis BP
Azóia
2019

+351 964 702 772
luismachas@gpfa.pt
www.gpfa.pt

Rua Garcia da Orta, 48, 3.º B
2720-253 DAMAIA

Projectar e Construir de forma sustentada, dar aos nossos clientes  
a vanguarda no mercado onde se inserem, permitir a visualização coordenada 
e contínua do projecto antes da sua finalização, utilizando a formação  
dos nossos colaboradores a as ferramentas de projecto colaborativo.

A estrutura interna da GPFA e o seu modo de operação foram idealizados, 
desde o início, de modo a dotar a empresa de flexibilidade e dinamismo.

Fazem actualmente parte integrante da GPFA, em permanência, arquitectos, 
engenheiros civis, mecânicos, eletrotécnicos e em segurança e higiene  
do trabalho (acreditados pelo ACT) e desenhadores projectistas.

A natureza multidisciplinar e integrada dos projectos desenvolvidos pela GPFA 
resulta ainda na estreita colaboração com consultores externos em áreas 
muito específicas, como sejam a Instrumentação, o Ambiente, a Geologia,  
a Arquitectura e a Topografia, entre outras.

Especialidades em projectos de execução de postos de abastecimento  
de combustíveis líquidos à mais de 20 anos, projectos de todas as companhias 
petrolíferas, tais como BP, Galp, Prio, Cipol, Repsol e Cepsa.

A GPFA é uma empresa portuguesa que presta um conjunto de serviços  
nas áreas de arquitectura e engenharia em várias vertentes, nomeadamente 
em Projecto, Fiscalização e Supervisão de Obras, nas componentes de Civil, 
Mecânica, Eletrotecnia, Estruturas, Segurança e Higiene.

GPFA
Eng. Miguel Freitas

Eng. Rui Mendes
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Hotel do Canto
Anadia

Agosto/2020

Edifício multi-familiar Rua Fresca
Matosinhos
Abril/2021

Centro de Actividades Ocupacionais
Seixal

Novembro/2020

+351 22 093 9909
office@grauzero.com
www.grauzero.com

Largo Alexandre Sá Pinto
44 Armazém A3
4050-027 PORTO

Vivemos de uma atitude pró-activa e comprometidos com a concepção  
de edifícios, espaços e lugares que sejam inovadores. Que sejam economica, 
social, e ambientalmente responsáveis.
Acreditamos que o papel dos arquitectos é inovar e quebrar barreiras entre  
as disciplinas criativas, e assim procuramos materializar os sonhos dos nossos 
clientes.

GRAU.ZERO Arquitectura
Arq. Sérgio Manuel Nobre
Arq. Joana Barbedo
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Diversos Empreendimentos na Comporta: Loteamentos,  
Hotéis e Moradias.

2021

Rossio 85 - Reabilitação de Edifício Pombalino na Baixa de Lisboa 
Apartamentos Turísticos e Comércio

2021

Reabilitação dos Terraços e Galerias e Restaurante Kabuki no Hotel Ritz 
em Lisboa.

2021

+351 219 178 630
geral@graucelsius.com
www.graucelsius.com

Estrada Marquês de Pombal, 69 A
2635-306 RIO DE MOURO

A Graucelsius tem implementado um Sistema de Gestão da Qualidade  
(ISO 9001: 2015), com serviços estruturados por equipas e projectos,  
que englobam as diferentes especialidades de engenharia, garante de rigor 
e de um enquadramento dos técnicos de acordo com as suas qualificações 
e especializações. A aposta assenta na formação contínua dos seus técnicos 
com a implementação de metodologias inovadoras, tais como o BIM (Building 
Information Modeling) e com a proposta de soluções integradas de acordo 
com requisitos dos clientes e as especificidades de cada projecto, na procura 
de uma engenharia sustentável e na apresentação de soluções inovadoras 
com o máximo de eficiência.
 
Tem desenvolvido os mais variados tipos de projectos, construção, 
remodelação, reabilitação urbana, em zonas históricas e protegidas  
com enquadramentos legais e requisitos de construção muito específicos,  
em edifícios públicos, edifícios de habitação de luxo, moradias, edifícios mistos, 
edifícios de serviços, escolas, resorts e hotéis, equipamentos desportivos  
e culturais, entre muitos outros de diversas tipologias e dimensões.

A Graucelsius, fundada em 1993, por Carlos Oliveira e Vasco Pedroso, sediada 
em Rio de Mouro – Sintra, tem como actividade a prestação de serviços  
na área da engenharia, ao nível da concepção de projectos de especialidades, 
revisão de projectos, consultoria, estudos de viabilidade técnica e económica, 
due diligences, gestão e planeamento da construção. Constituiu-se como  
uma referência no mercado da engenharia, consolidada através de serviços  
de Qualidade, Inovação e Profissionalismo. Distinguida pelo IAPMEI, em 2021, 
com o estatuto PME Líder 2021, pela “qualidade do seu desempenho e perfil  
de risco”.
 
Carlos Oliveira, um dos sócios fundadores, é engenheiro especialista em 
climatização e é actualmente o Presidente da Associação Nacional de Peritos 
Qualificados, associação sem fins lucrativos que tem como objectivo agrupar 
interesses e promover o desenvolvimento individual e deveres dos Peritos 
Qualificados do SCE.
 

Graucelsius Consultores de Engenharia, Gestão 
e Planeamento, Lda

Eng. Carlos Oliveira
Eng. Vasco Pedroso
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Requalificação das Bateiras
São João da Pesqueira

2021

Enquadramento Paisagístico do Empreendimento Lionesa Business Hub 
Matosinhos

2021

Requalificação da Avenida João XXIII
Nelas
2021

+351 934 593 100
info@greenarq.net
www.greenarq.net

Avenida Marechal Gomes da Costa, 105
4410-146 S. FÉLIX DA MARINHA

Os seus trabalhos procuram sempre, do ponto de vista estético, minimizar 
o impacto das infraestruturas construídas e, do ponto de vista funcional, 
potenciar a qualidade da paisagem existente nas áreas de intervenção e criar, 
sempre que possível, contínuos naturais que garantam o processamento  
das funções biológicas e ecológicas da paisagem.
Ao longo destes 12 anos de existência são já alguns os trabalhos realizados, 
onde se destaca o Parque das Camélias (Braga); Parque da Serrada (Sertã); 
Parque da Quinta do Pinheiro (Castelo de Paiva); Campo de futebol de praia  
do Estádio Universitário (Lisboa); Parque do Vale da Pipa (Figueiró dos Vinhos); 
Parque Urbano de Pinhel; Parque de Campismo de Mourilhe (Cinfães).
Em 2012 venceram o Prémio Nacional de Arquitectura Paisagista na categoria 
projecto/parques e jardins.

Greenarq – gabinete de estudos e projecto de arquitectura paisagista,  
foi fundado em 2010 por Nuno Vigário e Bráulio Ferreira.
Nuno, com 48 anos, é natural de Angola e Bráulio, com 47 anos, é natural  
de Vila Real. Ambos são casados e com filhos. Com percursos académicos 
muito semelhantes, Nuno e Bráulio, começaram por frequentar escolas 
agrícolas, Nuno a escola agrícola de Santo Tirso e Bráulio a escola agrícola  
de Fermil de Basto. Findo este ciclo, ambos ingressaram na universidade  
de Trás-os-Montes e Alto Douro onde se licenciaram em Engenharia Agrícola. 
Mais tarde, no ano de 2001, ambos decidem voltar aos bancos da UTAD. Aí 
conhecem-se, fazem-se amigos e licenciam-se em arquitectura paisagista.
Findo o curso de arquitectura paisagista, Nuno lança a Bráulio o desafio 
de criarem a Greenarq, que ao longo destes anos tem procurado oferecer 
soluções de concepção para todo o tipo de espaços exteriores públicos 
ou privados, nomeadamente: projectos de requalificação urbana, parques 
urbanos, empreendimentos turísticos e habitacionais, equipamentos públicos 
e privados, condomínios habitacionais e jardins privados.

Greenarq Estudos e Projectos de Arquitectura  
Paisagista
Arq. Bráulio Ferreira
Arq. Nuno Vigário
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Box XL Houses
Guimarães

2019

Creche da Santa Casa de Misericórdia de Vizela 
Vizela
2020

L.04 Apartments
Guimarães

2020

+351 253 565 098
mariana.rodrigues@zegnea.com
www.zegnea.com

Rua João de Oliveira Salgado, n.º 32
4810-015 GUIMARÃES

O GRUPO ZEGNEA alia a arquitectura, à construção e promoção imobiliária, 
desenvolvendo cada projecto desde a elaboração da arquitectura, gestão, 
coordenação e execução de todos os aspectos relacionados com a obra, 
concebendo um produto pensado e construído, do início ao fim, com o maior 
rigor, qualidade e sentido estético. Os projetos e obras executados pelo Grupo 
Zegnea caracterizam-se pela elegância e simplicidade, valorizando a qualidade 
do desenho e dos materiais, assim como o rigor e mestria na execução da obra.

Grupo Zegnea 
Arq. Hugo Lobo
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Reabilitação da Real Vinícola - Casa da Arquitectura e Orquestra de Jazz
Matosinhos

2017

Casa do Vale
Vieira do Minho

2005

Casa de Afife
Afife
2018

+351 223 176 820
info@guilhermemachadovaz.pt
www.guilhermemachadovaz.pt

Praceta D. Nuno Álvares Pereira, 20
5.º Andar Sala FY - Edifício D. Nuno
4450-218 MATOSINHOS

Docente convidado no Politécnico di Milano em 2017 e na Universidade  
de Navarra em 2019.
Doutorado em Arquitectura pela Universidade Lusófona do Porto.
Presidente de Mesa da Assembleia Geral da Ordem dos Arquitectos  
(2020-2022).
Conferencista convidado em instituições nacionais e estrangeiras.
Membro do júri para o prémio espanhol de Arquitectura Ibérica FAD em 2008  
e Prémio Archiprix 2019.
Líder no workshop Porto Academy 2015 (FAUP) e Wa.ve 2016 (IUAV Venezia).
As obras desenvolvidas foram distinguidas em diferentes prémios e publicadas 
a nível nacional e internacional.

Licenciado pela Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto (FAUP)  
em 1998.
Foi colaborador no atelier de Eduardo Souto Moura em 1996 e 1997.
Arquitecto na Câmara Municipal de Matosinhos entre 2000 e 2021, onde 
projectou e construiu - entre outras obras - o Centro Cívico de Custóias, o 
Campo de Futebol  
de Custóias, o Pavilhão no Jardim Basílio Teles, o Parque de estacionamento 
de Manhufe e, mais recentemente, a reconversão do quarteirão da Companhia 
Vinícola Portuguesa - onde se inclui a Casa da Arquitectura e a sede  
da Orquestra Jazz de Matosinhos - a qual ganhou o Prémio Nacional  
de Reabilitação Urbana e uma Menção Honrosa dos Prémios FAD em 2018.
No seu atelier desenvolve vários projectos, entre os quais a Casa de Afife,  
a Casa do Vale em
Vieira do Minho e a reabilitação de uma casa na Foz do Douro.
Entre 2008-2010 trabalhou como arquitecto local para o gabinete de David 
Chipperfield no projecto “Bom Sucesso, Golf Resort and Spa” em Óbidos.
Professor no curso de arquitectura da Universidade Lusófona do Porto  
entre 2012 e 2021.
Professor Auxiliar no Departamento de Arquitectura da Universidade  
de Coimbra desde 2021.

Guilherme Machado Vaz Arquitecto
Arq. Guilherme Machado Vaz
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Loft 21
Porto

Agosto/2022

Casa Coche
Valongo

Janeiro/2020

Armazém NK METAL
Paredes

Fevereiro/2022

+351 914 082 099
guillaumedovale@hotmail.com
www.guillaumejean.com

Rua Padre Miguel Paupério do Vale, 676
4440-687 VALONGO

Acredita no principio da sustenbilidade na arquitectura participando  
em Maio de 2008 no Workshop Arquitectura Sustentável. Acredita também  
na modernização das tecnologias como um dos factores principais  
da arquitectura participando em 2008 no Workshop em “Designing and 
Building Complex Geometries” desenvolvimento de um trabalho prático 
conduzido pela Red, Research Design. Contemporary Architectural Challenges: 
Conception, Production and Performance. Organizada pelo Rui Póvoas  
e Gonçalo Furtado. 
Desde 2008 estabelece como Professional autônomo, em regime freelancer 
criando guillaumejean architect&designer. Guillaumejean architect&designer 
reúne os princípios básicos necessários para a realização e garantia de bem 
estar e qualidade de vida dos seus clientes. O conceito de arquitectura tem 
como princípios a simplicidade e requinte, a flexibilidade e a exclusão  
do supérfluo e procura criar as soluções adequadas a cada situação, 
incluindo o design como peça complemento indispensável a cada projecto. 
Guillaumejean architect&designer pretende acima de tudo ser capaz  
de concretizar uma boa arquitectura, atenta à sustentabilidade, que respeite  
a sociedade como um todo que resultem em Projectos singulares.

Guillaume Jean Fernandes do Vale nasce em Saint Quentin, França, no ano 
1979. Apaixonado pela arquitectura portuguesa e após uma formação  
em frança, na área de Engenharia Civil, entende que arquitectura é mais  
do que uma construção edificada, decide em 1999, instalar-se em Portugal 
dando continuidade a sua formação. Em 2008, licencia-se na faculdade  
de Arquitectura do Porto (FAUP) onde durante esse período continuou  
a colaborar em concursos, particularmente como a Requalificação  
do estaleiro do ouro e zona envolvente da frente do Porto e Revitalização  
da frente ribeirinha do Porto. Durante a formação acadêmica procura participar 
em vários workshops e conferencia que acha ser fundamentais para sua 
concepção arquitectónico. 

Guillaume Jean Architect & Designer
Arq. Guillaume Jean
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Campo de Ourique 217
Campo de Ourique

2020

Herdade da Cortesia Hotel
Avis

2009

Casa no Cercal
Cercal
2019

+351 933 300 789
geral@gv-arquitectos.com
www.gv-arquitectos.com

Rua Correia Teles, 84B
1350-092 LISBOA

PEDRO ALTE DA VEIGA
Do design à arquitectura foi um passo. De criador a consultor foi uma evolução 
natural.
Da tecnicidade dos licenciamentos e dos loteamentos à gestão hoteleira foi  
um salto que deu com prazer quando foi criar e montar de raiz um dos paraísos 
alentejanos, a Herdade da Cortesia, em Avis.

Os anos de trabalho em design e em projectos de arquitectura, a que 
depois associou a experiência como director-geral da Herdade da Cortesia, 
completada por um Summer MBA em Hotel Marketing Management, 
proporcionaram-lhe múltiplas competências quer na área técnica quer  
na área da gestão.

Os 20 anos de experiência na indústria do imobiliário mostraram que não 
estamos aqui só para fazer projectos de arquitectura. O mercado pede 
igualmente consultoria em arquitectura.

O investimento necessário a qualquer projecto implica por parte dos clientes 
todas as cautelas. Perceber os enquadramentos legais e ambientais,  
conhecer as exigências técnicas de algumas actividades, avaliar o estado  
e as potencialidades das casas ou dos edifícios antes da compra, exige  
uma outra atitude que cabe mais na consultoria do que na pura  
criatividade conceptual.

Por isso nos assumimos não só como arquitectos mas também como 
consultores em arquitectura.

GONÇALO NOBRE DA VEIGA
Uma licenciatura em arquitectura, uma passagem por Itália e um MBA dão  
o mote para uma vida de empreendedorismo, de criatividade, de capacidade  
de ir mais longe. 
É em Angola, responsável pelo departamento técnico de uma das maiores 
empresas angolanas de construção, a Siccal, que o seu espírito empreendedor 
o leva a arriscar e a criar o seu próprio Gabinete de Arquitectura.
O espírito metódico, focado, competitivo não o impede de se apaixonar pelos 
projetos a que se dedica com a mesma intensidade com que faz desporto.

GV+Arquitectos
Arq. Gonçalo Nobre da Veiga
Arq. Pedro Alte da Veiga
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Ambulatório I, Hospital de Castelo Branco
Castelo Branco

2017

Residência das Indústrias Criativas
Penela
2018

Apartamento MC
Lisboa
2019

+351 914 148 933
info@haatelier.com
www.haatelier.com

LxFactory - Rua Rodrigues de Faria 103  
Edificio 1, piso 2, 2.10B2, 1300-501 LISBOA
Smartes - Rua da Misericórdia 7, 2.1, 3230-250 PENELA

Procurando explorar as melhores soluções de caso a caso, faz do utilizador  
a peça chave de toda a concepção, aproximando-o ao processo de criação.
O há.atelier é um estúdio de arquitectura, urbanismo e design intrinsecamente 
ligado a uma pesquisa cultural, onde os projectos procuram novas formas  
e possibilidades de conteúdo, aliados à história e tradição do construído.

O há.atelier surge no início de 2015 pelos Arquitectos Less Minhós de Almeida  
e Eduardo Arnaut.
Apresentando-se como um jovem atelier, reúne as suas experiências  
e conhecimentos para a investigação arquitectónica exaustiva com o objectivo 
de apresentar a melhor e mais esclarecida solução segundo uma identidade 
arquitectónica particular.

há.atelier
Arq. Less Minhós de Almeida

Arq. Eduardo Arnaut
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Superfícies Comerciais (em curso)
Várias
2022

Projectos de Execução - Ágora - Cultura e Desporto do Porto, E.M.
Porto
2021

Arruamentos GO Porto
Porto
2022

+351 22 203 3202
info@hamais.com.pt
www.hamais.com.pt

C.C. Brasília, loja 203 / Piso 1
Rua Luís Veiga Leitão 116
4050-339 PORTO

Equipa: 
Arquitectura – Arqº. Carlos Teixeira, Arqº. Ricardo Moreira, Arqº. Márcio Oliveira, 
Arqª. Elisabete Carvalho, Artqª. Paula Pinto, Artqª. Maria Pinelo
Engenharia – Eng. António Costa, Engª. Ana Viana, Eng. Pedro Castro,  
Eng. Filipe, Henriques, Engª. Dolores Amorim
Social Media / Management Assistant – Ariana Ferreira

A HA+ARCHITECTURE+ENGINEERING não é apenas mais uma prestador 
a de serviços de arquitectura e engenharia, mas sim um parceiro que, sendo 
especialista em soluções integradas para o sector do turismo, reabilitação, 
investimento imobiliário e retalho, elabora um processo que tem por base  
uma visão integrada numa estratégia global de intervenção. 
Agimos com eficiência, pragmatismo e perseverança. Na HA+, onde  
a Arquitectura e a Engenharia são parte integrante de um todo,  
distinguimo-nos pela paixão e exigência transmitidas a cada projecto, 
tornando-nos competitivos e eficientes. Tendo sempre em vista a viabilidade 
económica da operação pretendida, somos um parceiro e assessor em todas 
as etapas do investimento.
A HA+ARCHITECTURE+ENGINEERING garante uma capacidade de resposta 
multidisciplinar e pragmática que resulta da experiência de toda a equipa,  
que além de exigente é fortemente motivada nas várias áreas que são vitais 
para a criação de projectos integrados. Assim se estabelece uma relação 
contínua e profícua de confiança com o cliente (promotor).
A HA+, ao analisar o desafio em toda a sua extensão e estudando  
as possibilidades de construção, encontra uma solução eficaz e inteligente  
que viabiliza o investimento.
Elementos como prazos, rigor, excelência e qualidade são princípios basilares 
na nossa forma de trabalhar.

HA+Architecture+Engineering
Arq. Carlos Teixeira
Arq. Ricardo Moreira
Eng. António Costa
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Adega Encostas de Nagoselo
São João da Pesqueira

2021

Habitação Unifamiliar em Leixões
Matosinhos

2020

Apartamento Santos Pousada
Porto
2020

+351 222 444 524
info@hinterland-as.com
www.hinterland-as.com

Rua Rui Faleiro, 154
4150-644 PORTO

Filipa Figueira, Arquitecta, Pós-graduada em reabilitação do património.
Antes de fundar o HAS trabalhou de forma independente como Filipa Figueira 
Arquitectura (2009-2018) e colaborou com o Arquitecto André Santos  
(2009-2013). Filipa Figueira ficou colocada no 8º lugar do Concurso  
de Regeneração Urbana do Quarteirão Aurifícia (2013) e foi seleccionada 
para o top 20 de propostas para o Museu da Banda Desenhada em Nova York 
(2010). O seu trabalho foi exposto no Porto, Lisboa, Braga, Maia e Hong Kong.

Tiago Vieira, Arquitecto. Antes de fundar o HAS colaborou com João Rapagão 
(2014-2018), Architekturstudio Bulant & Wailzer (2012), Fausto Andrade 
(2011-2012) e André Santos (2010-2011).
Desde 2010 trabalhou também de forma independente e ficou colocado  
no 8º lugar do Concurso de Regeneração Urbana do Quarteirão Aurifícia 
(2013) e foi selecionada para o top 20 de propostas para o Museu da Banda 
Desenhada em Nova York (2010). O seu trabalho foi exposto no Porto, Lisboa, 
Helsínquia e Hong Kong.

Entre 2013 e 2014 Filipa Figueira e Tiago Vieira produziram em conjunto  
com a Building Pictures a série de vídeos “Arquitectura à Moda do Porto”.  
Uma abordagem sobre a produção arquitectónica na cidade do porto entre  
a última década do Séc. XX e a primeira do Séc. XXI.
Em 2017 Filipa Figueira e Tiago Vieira produziram a exposição “Protótipo 
wishbox hab T2 A+” no Museu Municipal Armindo Teixeira Lopes em Mirandela.

HAS – Hinterland Architecture Studio é um escritório internacional baseado  
no Porto. Oferece soluções de projecto a clientes que procuram uma 
abordagem personalizada com ideias claras num contexto experiente. 
Acreditamos num trabalho com ambientes de qualidade para o ajudar  
a sentir orgulhoso.
HAS é sobre rigor e detalhe, paixão sobre o trabalho, risco e inovação, confiar 
no nosso instinto, transparência, levar o trabalho a sério sem nos levarmos 
demasiado a sério.
Os trabalhos desenvolvidos pelo escritório repartem-se por clientes 
particulares, públicos e empresariais com abordagens sobre várias tipologias, 
nomeadamente o espaço público, equipamentos, serviços, comércio  
e habitação.

HAS Hinterland Architecture Studio
Arq. Filipa Figueira

Arq. Tiago Vieira
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Remodelação Total de Moradia Unifamiliar no Alto da Cruz Quebrada  
- Oeiras - Alto da Cruz Quebrada, Oeiras

2022

Moradia Unifamiliar em São Pedro de Sintra
São Pedro, Sintra

2023

Moradia Unifamiliar em Albarraque 
Albarraque, Sintra

2023

+351 963 058 622
isabel.aragao@haz.pt
haz.pt

Rua Castilho, 23, 7.º B
1250-067 LISBOA

Elabora projetos de moradias e edifícios de habitação, remodelações  
interiores, exteriores e condomínios, clínicas de saúde, lojas, restauração  
e escritórios. Atualmente está a elaborar projetos de uso residencial em vários 
concelhos, destacando-se uma Moradia Unifamiliar em São Pedro de Sintra, 
Sintra, uma Moradia Unifamiliar em Albarraque, Sintra, uma Remodelação 
total de Moradia Unifamiliar no Alto da Cruz Quebrada, em Oeiras e de um 
apartamento num condomínio privado, na Estrela em Lisboa, entre outros  
a elaborar de momento, assim como fiscalização e acompanhamento de obra 
de uma Moradia Unifamiliar sita no golf de Oeiras, duas Moradias Unifamiliares 
na Abrunheira, Sintra, uma Moradia Unifamiliar em Albarraque, Sintra e uma 
Moradia Unifamiliar na quinta das Patinhas em Cascais, entre outros.  
A HAZATELIER apresenta uma abrangência total na área de Projeto, análise  
e estudos, avaliações, construção, fiscalização, gestão e coordenação  
de projeto e obra, com uma vasta equipa de técnicos peritos certificados  
e profissionais qualificados.

Inscrita na Ordem dos Arquitectos e licenciada pela Faculdade Lusíada  
de Lisboa, terminou os estudos em 1998 e colaborou em diversos gabinetes 
de arquitetura, destacando-se: os atelieres Regiurbe, Lda, Vão Arquitectos 
Associados, Lda e Arquitrave - Arquitectos Associados, Lda, participando em 
diversos projetos desde o seu estudo prévio até ao acompanhamento de obra, 
entre os quais loteamentos, licenciamentos e remodelações de moradias, 
escritórios, apartamentos, clínicas, restaurantes, lares, edifícios de habitação, 
de comércio e de escritórios, assim como pavilhões desportivos. Colaborou 
também no concurso Internacional Hospital Garcia da Orta, Almada.

Fundou a sua empresa de arquitetura, a HAZATELIER em 2000, localizada  
na rua Castilho, nº23, 7ºB, em Lisboa, onde trabalha até hoje.

Tem elaborado diversos projetos desde o estudo prévio até  
ao acompanhamento de obra, 2D e 3D, fiscalização e gestão de obras.  

Hazatelier, Lda
Arq. Isabel Alves
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Casa Teresa de Távora
Odemira

2020

Casa em Beja
Beja
2020

Conventinho das Oblatas
Odemira

2021

+351 916 720 775
info@helenabotelho.com
www.helenabotelho.com

Rua Silva Carvalho 193
1250-249 Campo de Ourique, LISBOA

Exerce actividade profissional de Arquitectura em regime de colaboração 
desde 1991 e tem Atelier próprio desde 1994. Trabalhou nos ateliers  
de António Teixeira Guerra, Pedro Vieira de Almeida, Gonçalo Byrne, Manuel  
e Francisco Aires Mateus, entre outros, entre 1992 e 1998.  
Sócia de Filipe Mónica no Atelier Helena Botelho Filipe Mónica entre 2007  
e 2015. É actualmente sócia da empresa Helena Botelho Arquitectura.  
É actualmente a presidente da Secção Regional de Lisboa e Vale do Tejo  
da Ordem dos Arquitectos.
O atelier HELENA BOTELHO ARQUITECTURA é um atelier de arquitectura,  
arte e design sediado em Lisboa desde 1993. Neste espaço o trabalho 
desenvolve se com base na ideia de que a principal função da profissão  
de arquitecto é a procura da qualidade total do espaço, e que para isso será 
importante a existência de um trabalho multidisciplinar e de investigação 
específica, sempre respeitando o território de intervenção, seja ele a paisagem, 
a cidade ou a história de cada sítio.

HELENA BOTELHO
Licenciada em Arquitectura pela Universidade Lusíada de Lisboa em 1993, 
Doutorada em Arquitectura pela Universidade de Valladolid em 2007.  
É professora na área científica de Projecto de Arquitectura desde 1997.  
Iniciou a actividade de docente na Faculdade de Arquitectura e Artes  
da Universidade Lusíada de Lisboa, onde ainda exerce funções e foi docente  
do curso de mestrado integrado em Arquitectura no ISCTE-IUL entre 2010  
e 2015, desempenhando funções de vice-directora entre 2010 e 2013  
e membro eleito da Comissão Cientifica em 2010, foi ainda Professora Auxiliar 
Convidada do Departamento de Arquitectura e Artes da Universidade de Évora, 
no ano lectivo de 2011/2012.

Helena Botelho Arquitectura
Arq. Helena Botelho

Arq. Gabriele Paravati
Luca Maffei

Quem e Quem 2022_part02_66-463.indd   239 19/05/2022   17:12:00



240

Projectos

contactos
Telf:
E-mail:
Site:

Perfil

Moradia Restelo
Lisboa
2023

Apartamento Paris
Lisboa

Outubro/2022

Apartamento Ilha de S. Miguel 
Açores

Setembro/2022

+351 913 648 792
vera.gualdino@gmail.com
www.instagram.com/ 
hemevera___interiordesign/

Bairro Casal da Fonte
Rua da Indústria, Lote E, 2.º Esq
1675-298 PONTINHA

O estilo nórdico é o seu estilo de eleição e não passam sem realizar  
um moodboard e um 3D conceptual para cada projecto. A frase que os define  
é “Põe quanto És no Mínimo que Fazes.” Ricardo Reis, in “Odes”  
(Heterónimo de Fernando Pessoa).

Hem & Vera Interior Design é um atelier de Design de Interiores e Design  
de equipamento fundado por dois melhores amigos de faculdade,  
a Vera Correia e o Hemerson Costa. Juntos trabalham na área de interiores 
desde 2007, e em 2016 decidiram iniciar, oficialmente, o projecto  
Hem & Vera Interior Design. É sobretudo um projecto no qual ambos  
se divertem a fazer o que realmente gostam. Atualmente o Hem a viver  
em Paris e a Vera em Lisboa, continuam a trabalhar juntos remotamente. 
Contam com projectos de hotéis, moradias e apartamentos particulares, 
restaurantes e também peças de mobiliário desenhadas por eles.  

Hem & Vera Interior Design
Designer Vera Correia
Designer Hemerson Costa 
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Hotel Rural
Herdade da Cegonha, Portel

Em curso

Equipamento Cultural
Vila Nova de Tazem, Gouveia

Em curso

Habitação Unifamiliar
Estoril

Julho/2021

+351 935 430 203
info@henriquebgomes.com
www.henriquebgomes.com

Calçada da Pampulha, 69, 1.º
1200-751 LISBOA

Tem desenvolvido projectos e acompanhado obras das mais diferentes  
escalas e com os mais diversos programas e tipologias, com realce  
para os equipamentos públicos (Cultura, Educação, Desporto, Transportes),  
a habitação e a hotelaria. Também desenvolveu diversos projectos relacionados 
com urbanismo e desenho urbano, donde se destacam numerosos planos  
de pormenor e vários masterplans de empreendimentos turísticos.
Mais recentemente a sua actividade tem-se centrado principalmente  
no domínio da concepção de casas, na remodelação de casas e apartamentos 
e no desenvolvimento de projectos turísticos.
A equipa que coordena tem actualmente múltiplos projectos em curso,  
muitos dos quais se encontram em fase de construção.
O seu trabalho está presente em diversas publicações, portuguesas  
e estrangeiras, bem como em numerosos websites.

Henrique Barros-Gomes
Nasce em Lisboa em 1969. Forma-se em arquitectura pela FA-UTL, em 1992.
Trabalhou em diversos gabinetes, de onde se destacam o Atelier Promontório, 
o Arquitecto Raul Hestnes Ferreira e a firma Plural, Lda, tendo desenvolvido 
sempre, simultaneamente, actividade em regime liberal.
Desde 2010 que trabalha em nome próprio, sendo director da empresa 
“Henrique Barros-Gomes – Arquitecto, Unipessoal”, sedeada no centro  
de Lisboa.

Henrique Barros-Gomes Arquitecto
Arq. Henrique Barros-Gomes
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Moradia Matos Cruz
Cascais

Junho/2021

Pavilhão Bombeiros de Peniche
Peniche

Março/2021

Reabilitação Moradia com mais de 120 anos
Vila Nogueira de Azeitão

Maio/2021

+351 210 962 823
info@highplan.org
www.highplan.org

Rua Padre Américo 17B, 1.° Esq
1600-548 Telheiras, LISBOA

A HIGHPLAN desenvolve soluções para cada desafio de modo integrado  
com respeito pela valorização cultural da sociedade local, pelas características 
do espaço onde se integra, pela capacidade de adaptação aos novos tempo  
em que se executa e pela eficiência económica do projecto.
A HIGHPLAN utiliza na elaboração técnica dos projectos a tecnologia  
BIM – Building Information Modeling, ferramenta permite uma abordagem 
completa e integrada do projecto, minimizando erros e omissões, além  
de ser um processo mais rápido no desenvolvimento da documentação técnica 
necessária para a aprovação e construção dos edifícios. Projectar em BIM  
é construir virtualmente um edifício, verificando a cada momento as opções de 
materiais, custos, equipamentos e acabamentos o que permite ao cliente uma 
melhor percepção do edifício proposto em cada fase e em todas  
as suas dimensões.

Fundada em 2012 a HIGHPLAN é uma sociedade de arquitectos, com sede  
em Lisboa, com larga experiência nas áreas da arquitectura, do urbanismo  
e design.
Do currículo destaca-se pela sua equipa ter integrado durante 11 anos 
projectos estruturantes para vários territórios urbanos, designadamente  
na Expo’98 – Exposição Internacional de Lisboa, na conversão da zona oriental 
de Lisboa (Parque das Nações), nas áreas do ordenamento e planeamento 
territorial, ao nível nacional e internacional.
Os projectos que desenvolvem assentam em metodologias integradas  
que asseguram uma visão territorial de macro-escala, articulada com  
uma visão territorial local de micro-escala. Todos os projectos integram 
equipas multidisciplinares, compostas por profissionais de elevada 
qualificação nas mais diversas áreas de conhecimento, que contribuem  
para o desenvolvimento de soluções ambientalmente e economicamente 
sustentadas.

HighPlan Portugal 
Arq. Maria João Domingues
Arq. Joaquim Cannas
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Block CDEF - 4 Edifícios - 96 Fogos
Vila Nova de Gaia

Junho/2020

Paper Surgery - Amado Clinic
Lisboa

Setembro/2020

Urban Nature - 5 Edifícios - 320 Fogos 
Porto

Novembro/2020

+351 934 945 985
info@hori-zonte.com
www.hori-zonte.com

Av. Boavista 1203, Sala 505
4100-130 PORTO

Nos últimos 10 anos, de forma individual ou colectiva, construímos  
e realizamos projectos de Arquitectura nas suas diversas concepções 
de escala e programa, procurando ir ao encontro com as necessidades 
específicas  
do promotor.
Somos uma equipa motivada com o pressuposto de mudar o mundo,  
mas como é difícil, focamo-nos para já em mudar o nosso.
Passo a passo.

hori-zonte é uma equipa de arquitectos que partilha o mesmo background 
académico, mas dotada de diferentes experiências ao nível profissional.
Desenvolvemos maioritariamente projectos no nosso país, mas também 
executamos noutros locais como a Áustria, Alemanha, Estados Unidos,  
Brasil ou China.

hori-zonte
Arq. João Castelo Branco

Arq. Diogo Teixeira
Arq. Frederico Roeber

Arq. André Sanches Pinto
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Casa Catarina
Vila do Conde

2021

CASA AG
Porto
2021

Casa do Rio
Vila do Conde

2021

+351 934 126 673
arq@hugomonte.com
www.hugomonte.com

Rua da Costa, 57
4480-746 VILA DO CONDE

Mantém atelier de arquitectura onde desenvolve projectos nas mais variadas 
escalas e complexidade, tentando sempre abraçar cada projecto como uma 
oportunidade de experimentar novas soluções e abordagens na resolução  
de cada desafio.
Com participação em conferências e trabalhos publicados em revistas  
e sites da especialidade, obtém em 2019 o 3.º prémio na World Architecture  
& Design Awards 2019 com a “casa BL” na categoria “Housing”.

Hugo Monte, nasceu em 1977 em Vila do Conde.
É arquitecto pela Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusiada  
do Porto |1995-2000.
Inicia a sua actividade como arquitecto num estágio orientado pelo  
Arq. Augusto Costa na Direcção Regional de Edifícios e Monumentos do Norte 
onde, durante vários anos e até à extinção da instituição, desenvolveu vários 
projectos de recuperação, conservação e salvaguarda do património, incluindo 
a participação numa equipa multidisciplinar para a elaboração do Estudo  
de Valorização e Salvaguarda das Envolventes aos Monumentos da Rota  
do Românico do Vale do Sousa desenvolvendo posteriormente vários projectos 
de arquitectura para a salvaguarda e valorização de monumentos que 
integram a rota do românico do Vale do Sousa tão distintos no seu programa, 
que vão desde a intervenção em espaço público, igrejas e pontes.

Hugo Monte Arquitecto
Arq. Hugo Monte
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Moradia Unifamiliar Cascais
Cascais, Lisboa

2020

Aparthotel Altavista
Sesimbra

2019

Residência Sénior
Amadora

2020

+351 960 456 449
hra.arquitectos@humbertoconde.com
humbertoconde.com/

Avenida Fontes Pereira de Melo, 35, 4J
Edifício Aviz
1050-118 LISBOA

Prémios e Distinções:
2006 – Prémio de Melhor Empreendimento Imobiliário com  
o Condomínio Habitacional “Estoril 153”, promovido pela Revista Imobiliária.
2007 – 4.º lugar no Concurso Limitado por Prévia Qualificação para  
a elaboração do projecto de execução de arquitectura e especialidades  
do novo edifício central dos serviços da Câmara Municipal de Loures,  
em parceria com Rolf Reichert.
2010 – 3.º lugar no Concurso Internacional para o novo Museu da Água  
em Oeiras - “Museu Água Vida”.
2011 – 3.º lugar no Concurso Público de concepção para a elaboração  
do projecto do Centro de Artes do Carnaval, em Torres Vedras.
2013 – Menção Honrosa no concurso “[PACIFIC] Ocean Platform Prison”  
da AC-CA, com a proposta “Outsiders.In”.
2013 – 2.º lugar no Concurso Internacional - Archtriumph - pavilhão expositivo 
em Veneza e Menção Honrosa no Concurso Internacional em Amsterdão L.I.B.O. 
- Living in Borneo - AWR Competitions.
2015 – 2.º lugar no” Second Baku International Architecture Award”  
para “Ocean Prison Outsiders.in” - projecto não realizado; e 3.º lugar  
com o edifício residencial ”Terraços de Cascais”.

Humberto Conde Arquitectos (HRA – Lisboa), fundada em 1998 por  
Humberto Conde (n. 1968, Lisboa), desenvolve projectos de diversas naturezas, 
entre os quais se destacam O Loteamento do condomínio para habitação, 
comércio e serviços e unidade hoteleira de 200 quartos no Campo Pequeno;  
e o condomínio de Habitação e Serviços “Estoril 153”.
Desenvolveu também o projecto de arquitectura do condomínio de habitação 
“Terraços de Cascais”; loteamento e condomínio de habitação  
“Quinta Vale Verde” em Bicesse, Cascais; residência de estudantes para  
o Instituto Politécnico de Santarém; sede da Sociedade de Reabilitação Urbana 
de Lisboa Ocidental; condomínio de habitação, comércio e serviços  
“Amadora XXI”; Residência Sénior na Amadora; centro de piscinas e salas  
de actividades “Carcavelos XXI”; Condomínio 8 Moradias Unifamiliares  
“Ocean Garden“;  Edificio Uso Misto em Sesimbra.

Humberto Conde Arquitectos (HRA – Lisboa)
Arq. Humberto Conde
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Apartamento Restelo
Lisboa 
2019

Apartamento Campo de Ourique 
Lisboa 
2020

Apartamento Benfica
Lisboa
2020

 +351 916 014 603
arqisabelazevedo@gmail.com
www.isabelazevedo.pt

Praça João do Rio, n.º 9, 4.º Esq
1000-180 LISBOA

Criação de espaços interiores de modo a resolver as questões funcionais 
equilibrando com a parte estética
Planear as cores, os materiais, os acabamentos, as texturas, a iluminação 
criando ambientes com características únicas
Objetivos ajustados às disponibilidades financeiras do cliente
Habilitações Literárias e Experiência Profissional
Licenciada em Arquitectura em Coimbra 1994/2000
Universidade das Artes de Coimbra ARCA-EUAC
Inscrita na Ordem dos Arquitectos com o nº 9644
Estágio profissional realizado no Atelier Pioledos sob a orientação  
do Arquitecto Belém Lima
Atelier IA Arquitectura&Interiores desde 2013
ESAI – Escola Superior de Actividades Imobiliárias – Curso de Avaliação 
Imobiliária 2013/2014
Participação no Concurso Tectónica
Apresentação de trabalhos académicos a convite da Revista Arco
Participação no Felipa Blog
Participação em inúmeros trabalhos com o Arq. Belém Lima

O Atelier IA Isabel Azevedo Arquitectura&Interiores dedica-se a projectos  
de arquitectura e design de interiores, focando-se sobretudo na reabilitação  
e reconstrução de imóveis.
Com vários anos de experiência e obras desenvolvidas, respeita o caráter  
e optimiza o potencial de cada espaço, indo ao encontro dos desejos do cliente 
a custos acessíveis.
A relação pessoal com o cliente é a imagem de marca do meu trabalho que  
se reflete na escolha dos materiais, nas sugestões e soluções arquitectónicas 
que apresento e na proximidade e disponibilidade para aconselhar, explicar  
e “guiar” o cliente pelo mundo de opções ao seu dispor, tentando que o produto 
final seja o mais adequado aos desejos do cliente e ao mais baixo custo.
Cada projecto conta uma história...
Cada casa tem a sua vida e histórias próprias.
Conjugar as necessidades dos profissionais com o conforto dos seus clientes  
é o principal objectivo.
Espaços de trabalho adequados às características dos clientes.
Serviços desenvolvidos no âmbito de cada projecto
Projectos de Arquitectura
Reabilitação, Reconstrução, Remodelação e Construção
Habitação, espaços comerciais e serviços
Estudo prévio
Licenciamento
Execução
Revisão
Acompanhamento de obra
Assistência técnica à obra
Fiscalização de obra
Projectos de Arquitectura de interiores
Desenho de pormenor de mobiliário, objectos e equipamentos

IA Arquitectura&Interiores
Arq. Isabel Azevedo
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Parque Fotovoltaico
Penamacor
Março/2021

Habitações Sociais
Castelo Branco

Maio/2021

Casa D’Amora
Lardosa, Castelo Branco

Junho/2021

+351 927 454 856
geral.icpoint@gmail.com
www.icpoint.wixsite.com/icpoint

Travessa do Castelo, n.º 10
6230-447 FUNDÃO

A equipa IC Point apresenta um serviço integrado de consultoria que permite 
um acompanhamento real de todas as fases do processo. Esta solução 
integrada permite poupar tempo e recursos, optimizando o seu investimento.
No nosso estúdio, criamos soluções criativas ao nível do projecto, que têm  
em conta o contexto do mercado, as especificidades da construção  
e a legislação aplicável, sempre sem esquecer que estamos a dar forma  
aos seus sonhos!
Aliamos a Arquitectura, Engenharia e Design para dar forma aos seus sonhos.
Igor Costa nasceu na Covilhã, 1988.
Em 2013 concluiu o Mestrado em Arquitectura, pela Universidade  
da Beira Interior, com a
Dissertação “Do Património Devoluto ao Desenvolvimento Local Sustentável”.
De 2014 a 2017, integrou os quadros de uma empresa de engenharia,  
onde foi autor e coordenador de vários projectos públicos e privados.
Desenvolveu projectos de diversas dimensões e tipologias, em vários locais 
como Luanda e Lubango (Angola), Praia (Cabo Verde), São Tomé (São Tomé  
e Príncipe), Díli (Timor), Lisboa, Setúbal, Ovar, Castelo Branco, Covilhã, Fundão, 
Penamacor, Oleiros, Idanha-a-Nova, Nisa, entre outros.
Em 2018 fundou o estúdio criativo IC Point Creative Solutions, onde exerce  
as funções de arquitecto coordenador.

IC Point Creative Solutions é um estúdio criativo, que procura desenvolver  
uma visão inovadora da arquitectura que, em perfeita simbiose com  
a engenharia e com o design, trabalha para desenvolver soluções de 
excelência, pragmáticas e contextualizadas criando respostas positivas  
aos desafios e paradigmas contemporâneos.
Sediados em Portugal, projectamos para o futuro desenvolvendo conceitos 
inovadores assentes nos vários vectores da sustentabilidade.
Sempre com o propósito de melhorar a vida de quem procura os nossos 
serviços, trabalhamos para atingir o nosso ideal: a excelência. Desta forma, 
acreditamos que alcançaremos os objectivos dos nossos clientes, com  
a qualidade, criatividade e responsabilidade que nos são reconhecidas.

IC Point Creative Solutions
Arq. Igor Costa
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Pavilhão do Brasil na EXPO Dubai 2020 / em curso  
(Ben-Avid + JPG.ARQ + MMBB Arquitetos) - Dubai

2019

Campus da Toulouse Business School (Arq. Aires Mateus)
França
2019

Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo (Arq. Álvaro Siza Vieira)
Açores
2020

+351 229 480 322
geral@inacoustics.com
www.inacoustics.com

Rua Dr. Carlos Pires Felgueiras, n.º 173
6.º Andar, Sala B
4470-157 MAIA

Abrangendo diversos mercados como a arte e cultura (e.g. salas de concerto, 
teatros, museus), transportes (e.g. ruído rodoviário, ferroviário e aeronáutico), 
energia (e.g. centrais termoelétricas, energia eólica), construção  
(e.g. habitação, hospitais, escolas) e indústria (e.g. transformadora, extractiva) 
estes serviços respondem às necessidades da sociedade no âmbito  
da interação que o Som tem com os espaços e as pessoas. Com escritórios  
no Porto, Lisboa e São Paulo, colabora regularmente em projectos  
dos arquitectos Álvaro Siza Vieira, Eduardo Souto de Moura, João Luís Carrilho 
da Graça e Aires Mateus, desenvolvendo consultoria e projectos a nível nacional 
e internacional. Alguns destes trabalhos podem ser consultados no portefólio 
da InAcoustics em www.inacoustics.com.

Octávio Inácio, director da InAcoustics, licenciou-se em Engenharia  
Mecânica pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto  
em 1997, complementando a sua formação académica com o Mestrado  
e o Doutoramento em Acústica e Vibrações pelo Institute of Sound  
and Vibration Research da Universidade de Southampton, Inglaterra.  
Com uma carreira profissional dedicada à Acústica e Vibrações, tanto  
na prática de consultoria e projecto como na docência no ensino superior e na 
investigação científica, é actualmente membro sénior da Ordem  
dos Engenheiros e coordenador da Comissão da Especialização em Engenharia 
Acústica. Para além da participação regular em conferências nacionais 
e internacionais, Octávio Inácio leccionou em instituições como a Escola 
Superior de Música e Artes do Espetáculo do Porto, Escola Superior de Música 
de Lisboa e na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova 
de Lisboa.
Em 2004, fundou a InAcoustics que presta uma grande diversidade  
de serviços em Acústica e Vibrações: da Acústica Arquitectónica  
à Electroacústica, do Controlo de Ruído e Vibrações aos Mapas de Ruído,  
da Monitorização à Investigação e Desenvolvimento.

InAcoustics Engenharia Acústica, Vibrações e Ambiente
Eng. Octávio Inácio

Quem e Quem 2022_part02_66-463.indd   248 19/05/2022   17:12:05



249

Contactos
Telf:
E-mail:
Site:

ProjeCtos

Perfil

Requalificação e Valorização do Parque Verde da Cegonha e Reabilitação  
do Eixo Ribeirinho da Vila da Lourinhã – Corredor Ecológico  

(Arquitectura Paisagista – em co-autoria)  
Lourinhã

Edificação de Prédio Habitacional Multifamiliar (Arquitectura)
Queluz

Reconstrução e Ampliação de Moradia Unifamiliar Geminada 
(Arquitectura)  

Bairro da Encarnação, Lisboa

+351 217 265 129
geral@inoutside.pt
www.inoutside.pt

Rua General Schiappa Monteiro, n.º 9 
3.º Esq
1600-118 LISBOA

Rui Sá Correia
Nasceu em Maputo, Moçambique, em 1975.
Licenciado e mestre em Arquitectura Paisagista pela Universidade de Évora, 
Portugal.
Inicia a sua actividade profissional em 2000.
Das equipas projectistas com que colaborou destaca aquelas onde  
se desenvolveram o Plano de Requalificação do Espaço Canal (PREC)  
para a Metro Transportes do Sul; o Projecto de Recuperação do Jardim António 
Borges em Ponta Delgada, Açores; o Plano Operacional de Desenvolvimento  
e Valorização Urbana da Cidade da Guarda; o Projecto de Requalificação 
Urbana e Valorização Ambiental das Margens do Rio Alenquer, entre outros.
Sócio fundador da INOUTSIDE assume a responsabilidade pela concepção  
e coordenação de projectos e estudos desenvolvidos pelo gabinete.

Ivo Afonso
Nasceu em Lisboa, Portugal, em 1975.
Licenciado em Arquitectura pela Universidade Lusíada, Portugal.
Inicia a sua actividade profissional em 2000 num gabinete de arquitectura  
e posteriormente no Departamento de Projectos Especiais da Câmara 
Municipal de Oeiras.
Das equipas projectistas que integrou destaca aquelas onde se desenvolveram 
vários projectos de habitação tanto unifamiliar como colectiva (habitacional, 
comércio, serviços) e outras onde se aprofundaram soluções urbanas  
e arquitectónicas com a finalidade de resolver a problemática das AUGIs  
(Áreas Urbanas de Génese Ilegal).
No gabinete assume a responsabilidade pela concepção e coordenação  
de projectos e estudos.

INOUTSIDE é a marca do gabinete de Arquitetura, legalmente representada 
pela empresa INNER ROOTS, L.da, com sede em Lisboa, Portugal.
Fundada em 2007, a INOUTSIDE tem desenvolvido a sua actividade  
nas mais diversas áreas do projecto das quais se destacam a arquitectura, 
a arquitectura paisagista, o urbanismo, o ordenamento e o planeamento 
territorial.
Distingue-nos o facto de considerarmos que o objecto arquitectónico deve ser 
integrado na paisagem, respeitando os princípios ecológicos assim como  
as necessidades contemporâneas e quotidianas do Homem.
Na INOUTSIDE, sempre que nos entregamos a um desafio, procuramos 
descodificar a mecânica regedora de todos os sistemas da paisagem,  
para que as opções assumidas resultem em intervenções sustentáveis, 
equilibradas e dinâmicas.

INOUTSIDE Arquitetura
Arq. Ivo Afonso

Arq. Rui Sá Correia
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Rua da Alegria - Habitação colectiva (em obra) 
Porto
2018

Évora - Habitação Colectiva (em projecto) 
Évora
2021

Ilha Sr. Carlos - Construção de duas moradias (em projecto) 
Porto 
2021

+351 918 200 845
info@isabelvincke.com
www.isabelvincke.com

Largo Alexandre Sá Pinto n.º 44, A4
4050-027 PORTO

Projectos:
Rua do Molhe - Habitação Bifamiliar 2014-2016 – Porto
Largo Alberto Pimentel - Habitação Colectiva 2015-2018 - Porto
Harmonia - Estudio / Espaço de Eventos 2019 - Porto
Escritório Sá Pinto – Escritório 2018-2019 - Porto
Elvas – Habitação 2020 - em projeto - Elvas

Isabel Vincke é uma Arquitecta Portuguesa, licenciada (2009) na ESAP no 
Porto, com mestrado (2012) na BTU-Cottbus na Alemanha.
Em 2011, após ter estado como voluntária em Tiraque na Bolívia, desenvolveu 
o projecto do “Centro de Produção em Tiraque” - um projecto social, com 
materiais ecológicos da localidade, que previa que a sua construção fosse feita 
pelos próprios locais.
No Porto colaborou em escritórios como aNC Arquitectos; OODA, onde ganhou 
o concurso para a “Casa do Futuro no Porto; e anArchlab onde colaborou em 
diversas obras de reabilitação.
No Brasil trabalhou com o arquitecto Paulo Mendes da Rocha na Metro 
Arquitetos e em Berlim com Jürgen Mayer H, onde participou em diferentes 
projectos e concursos como “Volt Berlin”, vencedor do 1º Prémio.
Em 2014 fundou Isabel Vincke Arquitetura, um atelier com obras que vão desde 
pequenas remodelações a novos empreendimentos de diferentes escalas.

Isabel Vincke
Arq. Isabel Vincke
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Novo Complexo de Codessais
Vila Real

2020

Conceito VC55
Vila do Conde

2018

Casa em Troia, Lote 66
Troia, Grândola

2021

+351 252 685 824
arquitectura@jjsilvagarcia.com
www.jjsilvagarcia.com

Av. Gen. Humberto Delgado, 103, 3.º 
Sala I
 4481-909 VILA DO CONDE

Em 2010 fez Mestrado na Escola Superior Artística do Porto (ESAP), de que 
resultou a tese “Diálogos Com o Sol, Arquitectura Sustentável - Reduzir  
a Pegada Ecológica da Arquitectura”. Foi docente convidado pela ESAP  
da disciplina de ‘Projecto 5’. Ainda estudante integrou o atelier do arquitecto  
A. Ferreira de Oliveira, tornando-se seu associado em 1986. Em 1990 criou  
o atelier J.J. Silva Garcia Arquitecto, Lda., hoje sediado em Vila do Conde.  
Com especial cuidado na elaboração dos projectos, procurando que integrem 
soluções bioclimáticas - numa perspectiva de arquitectura sustentável - 
tem actuado em diferentes áreas, desde o desenho urbano à Arquitectura, 
passando pelo desenho de mobiliário, em temas diversos como habitação 
- moradias e edifícios colectivos - equipamentos de ensino, industriais, 
turísticos, de saúde e desportivos. No seu percurso salientam-se obras  
como a Biblioteca Municipal Rocha Peixoto, (1985, Póvoa de Varzim,  
Prémio do Concurso Nacional de Arquitectura “O Tempo da Arquitectura” - 
Encontros “Cultura e Desenvolvimento” (IPJ, CPAI, CNC, AAP e SPA), projecto 
com o qual participou nos eventos: IX Seminário Internacional da UIA - 
“Espaços Educativos e Culturais” (F.Calouste Gulbenkian, 1990) e Seminário 
Internacional “A Arquitectura das Bibliotecas” (Fórum Picoas, 1991). Em 2004,  
na Prima Facoltá di Architettura del Politécnico di Milano, realizou a exposição 
“Sete Projectos-Sete Obras” e em 2005, a exposição “A Tentação do Traço”,  
na Biblioteca Municipal Rocha Peixoto, onde foi lançada a monografia,  
com o mesmo título, relativa ao seu trabalho. Foi reconhecido em 2001  
com o 1º Prémio INH (S. Pedro de Rates) e com o 1º Prémio INH - Promoção 
privada (Vila do Conde), em 2003 com 1º Prémio INH (Vila do Conde), em 2008 
com o 1º Prémio INH/IHRU (Fornos) e com a Menção Honrosa do Prémio  
INH/IHRU (São João de Ver) e em 2009 com Menção Honrosa do Prémio  
INH/IHRU (em Melgaço) relativos a obras de Habitação Social.

“Aprecio a simplicidade e a subtileza em Arquitectura. Por isso procuro  
depurar as formas e utilizo a luz e a sombra como instrumentos de desenho 
que enfatizam a geometria. Trata-se de fazer uma arquitectura limpa que  
não nega algum efeito cenográfico, mas que também vive do tratamento 
cuidado do detalhe” “A Tentação do Traço” J.J.Silva Garcia nasceu  
em Guimarães em 1959. Arquitecto licenciado em 1982 pela ESBAP - Escola 
Superior de Belas Artes do Porto, teve como professores Fernando Távora,  
Siza Vieira, Souto de Moura, Alexandre Alves Costa e Jorge Gigante.  

J. J. Silva Garcia Arquitectura
Arq. J. J. Silva Garcia

Quem e Quem 2022_part02_66-463.indd   251 19/05/2022   17:12:07



Quem e Quem 2022_part02_66-463.indd   252 25/05/2022   12:00:56



Quem e Quem 2022_part02_66-463.indd   253 25/05/2022   12:00:57



254

Projectos

contactos
Telf:
E-mail:
Site:

Perfil

Sede da Mercedes-Benz Portugal
Sintra, Lisboa

Novembro/2021

Sede da Miniclip
Oeiras, Lisboa

Setembro/2021

Soho House Lisboa
Lisboa, Lisboa
Março/2022

+351 918 556 635
arq-paisagista@jardimdigital.pt
jardimdigital.pt/

Rua Rodrigo da Fonseca 17,  1.º Esq
1250-189 LISBOA

A sua zona geográfica de actuação tem sido estrategicamente restringida  
à zona Grande Lisboa e Alentejo Litoral, com principal enfoque na criação  
de espaços únicos, personalizados em habitações particulares, sede  
de empresas e jardins de empreendimentos das comunidades francesa  
e brasileira em Portugal.
A Jardim Digital complementa a área de projecto com equipas internas  
de construção e manutenção de jardins. O conhecimento cruzado entre  
as três áreas é uma das chaves do sucesso da empresa.

A Jardim Digital é um atelier de Arquitectura Paisagista que se destaca 
pela utilização de linhas modernas com respeito pela traça existente sendo 
reconhecida a sua criatividade e adaptação dos recursos a cada projecto.
Mantém-se actualizada no que toca às novas soluções disponíveis  
no mercado, o que, juntamente com uma equipa sólidas e aberta anovas 
colaborações, lhe permite dar respostas eficazes e confiáveis. De igual 
importância é a relação articulada com os demais profissionais que actuam 
nos espaços âmbito de intervenção, nomeadamente os arquitectos, 
engenheiros e designers, gerando uma maior riqueza e complementaridade 
nas soluções encontradas. 

Jardim Digital
Arq. Inês Jardim
Arq. Inês de Almeida Oliveira
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Parque Empresarial do Entroncamento
Entroncamento

Abril/2020

Pavilhão Multiusos
Alcanede

Julho/2020

Requalificação e Ampliação da Escola E.B/S José Relvas
Alpiarça

Outubro/2020

+351 243 372 474
jerfi@mail.telepac.pt

Av. Bernardo Santareno, n.º 37, 1.º Dto
2005-177 SANTARÉM

A área de consultoria de imóveis também tem sido uma constante na sua 
carreira, sendo Perito Avaliador de Imóveis registado na Comissão do Mercado 
de Valores Mobiliários.
De 2003 a 2006 assume a vice-presidência do Conselho Directivo da 
Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas.
O seu currículo é vasto no que respeita a desafios e concretização de obras, 
pois o profissionalismo, empenho e dedicação são os mentores para conseguir 
resultados finais exigentes e competitivos.
Sofia Jerónimo
Sofia Jerónimo, licenciada em Arquitectura pela Faculdade de Arquitectura da 
Universidade Técnica de Lisboa desde 2007, é a actual responsável pela área de 
Arquitectura na JERFI – Projetos e Consultoria Lda.
Assume o início do seu percurso profissional no atelier Ideias do Futuro – 
Projectos e Empreendimentos S.A., onde colabora como técnica durante 4 
anos.
Segue a sua actividade profissional na empresa F.A.T. – Future Architecture 
Thinking por um período de 5 anos.
Em 2011, participa na criação do Portal de Arquitetura Archready, onde escreve 
diversificados artigos.
Muitos foram os projectos que desenvolveu, desde a escala de moradia à 
escala de cidade, enfrentando desafios nacionais e internacionais, de edifícios 
públicos a privados, construções e recuperações, jogando com diferentes 
budgets. Esta diversidade de premissas permite um olhar mais global sobre 
a arquitectura, criando capacidade de resposta a diferentes desafios e 
construindo uma carreira sólida e versátil.

A JERFI - Projetos e Consultoria, Lda. é uma empresa de serviços que dispõe 
de técnicos com experiência profissional capaz de prestar uma eficiente 
colaboração nos seguintes domínios de actividade:
- Elaboração, coordenação e gestão de estudos e projectos
- Fiscalização, gestão, planeamento e coordenação de empreitadas
Francisco Jerónimo
Francisco Jerónimo, sócio gerente e fundador do gabinete de projectos e 
consultoria JERFI, desde 2000, é licenciado em engenharia pela Universidade 
de Coimbra, desde 1985, actualmente membro sénior da Ordem dos 
Engenheiros.
O seu percurso profissional tem início na Câmara Municipal de Santarém, 
tendo ocupado o cargo de Chefe de Divisão de Engenharia durante sete anos e 
de Director no Departamento Técnico de Obras Municipais durante treze anos, 
atingindo, mais tarde, o cargo de Assessor Técnico no Gabinete do Presidente.
Inicia a sua actividade empresarial com a constituição da TRIVIL – Engenheiros 
Associados, Lda., como sócio gerente.

JERFI Projetos e Consultoria, Lda
Eng. Francisco Jerónimo 

Arq. Sofia Jerónimo
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Reabilitação de Moradia para Residência de Estudantes
Nova Oeiras

Janeiro/2022

Reabilitação de Edifício  para Programa de Habitação Jovem
Porto Salvo, Oeiras

Julho/2022

Reabilitação de Antiga Cooperativa para Centro Cultural
Oeiras

Maio/2020

+351 918 116 797
jf.arquitecto@netcabo.pt
issuu.com/jfarquitecto/docs/
portfoliojfarquitecto

Rua Ernesto Veiga de Oliveira 10, 
5.º frente
2780-052 OEIRAS

Serviços executados:
Desenvolvimento de estudos e projectos nas mais diversas áreas, 
nomeadamente na reabilitação, moradias, turismo, comércio, equipamentos 
sociais e religiosos, escritórios, remodelação de interiores
Colaboração com diversos profissionais nas áreas da engenharia,  
arquitectura paisagística e design de interiores
Coordenação de Projectos
Licenciamento e contactos com as entidades oficiais
Projecto de execução, assistência técnica, fiscalização e acompanhamento  
de obras
Consultoria

A Arquitectura transforma a realidade em poesia formal.
Cria relações, é comunicativa e expressa sensações.
Não se deve impor nem ser impositiva.
Respeita o lugar não esquecendo as pessoas.
Pois são elas a razão da sua existência.

Arquitectura de estilo contemporâneo, com a preferência pelas linhas 
minimalistas, respondendo sempre que possível aos desejos e necessidades 
do cliente. Uma Arquitectura que não pretende ser impositiva, mas discreta  
e intemporal.
Adapta-se ao “sítio” pelas composições formais, pelas relações com  
a envolvente construída, natural e humana e pelo uso de materiais locais.

JF Arquitecto, Unipessoal Lda
Arq. Jorge Feio
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Habitação Unifamiliar – Casa 12
Alhos Vedros, Setúbal

Junho/2022

Reabilitação e Ampliação de Edifício de Habitação Unifamiliar – Casa MD
Montijo, Setúbal
Outubro/2022

Habitação Unifamiliar – Casa Alentejo
Alhos Vedros, Setúbal

Novembro/2022

+351 969 590 757
jm.arquiteturas@gmail.com
www.jmarquiteturas.wixsite.com/

Rua Amadeu Sousa Cardoso, n.º 53  
1.º Dto
2870-198 MONTIJO

Com o objectivo de melhorar as suas competências profissionais, em 2011 
tornou-se Assessor do Sistema LiderA e em 2016 concluiu o curso  
de projectista nZEB no âmbito do projecto SouthZEB.
Desenvolve os seus projectos procurando através do acto projectual responder 
às necessidades de cada cliente, onde cada projecto é único, tornando cada 
local de intervenção com uma identidade própria.
Cada projecto tem uma abordagem criativa procurando reinventar o simples  
e interpretar o programa de cada cliente, projectando edifícios mais 
conscientes e surpreendentes, que valorizem o contexto da sua localização, 
respeitando as questões técnicas, ambientais, económicas e funcionais.
Em 2014 criou uma equipa multidisciplinar que desenvolve projectos  
de arquitectura, engenharia, arquitectura de interiores, decoração, design, 
construção, fiscalização e certificação energética.
Actualmente tem vários projectos em desenvolvimento na região de Lisboa, 
onde se destaca uma habitação unifamiliar – Casa 12, localizada em Alhos 
Vedros, distrito de Setúbal, que tem início previsto para Junho de 2022.

João Marques, nasceu no Montijo em 1981, tendo-se licenciado em 2004  
na Universidade Lusíada de Lisboa, começou o seu percurso profissional 
em 2005 com o estágio de admissão à Ordem dos Arquitectos na Câmara 
Municipal do Barreiro, passando entre 2007-2008 pela S.ENERGIA - Agência 
Regional de Energia para os Concelhos do Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete, 
onde a sua actividade focou-se na concepção de projecto, estruturas  
e soluções tendo em conta as normas gerais e regulamentares na área  
da energia, elaboração de projectos de reabilitação e adaptação de edifícios, 
nomeadamente, propondo medidas alternativas de eficiência energética, 
conservação de energia e utilização de energias renováveis; bem como apoio 
à elaboração de projectos na área da Construção Sustentável e Arquitectura 
Bioclimática, o que viria a influenciar significativamente o seu caminho  
na arquitectura.

JMarq. Arquitetura & Design
Arq. João Marques
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Rede de Parques Urbanos
Colômbia

2016

Freixo de Numão
Freixo de Numão

2020

Arranjos Exteriores da Biblioteca e Museu Municipal do Bombarral
Bombarral, Portugal

2019

+351 963 356 374
jmadureiras@gmail.com
www.linkedin.com/in/joana-madureira-
da-silva-b829878a/

Rua Particular de Monsanto
4200-362 PORTO

Regressada, desenvolveu a sua prática com projectos de afirmação  
de identidade regional. Entretanto, porém, novos horizontes se abriram  
e a América do Sul constituiu o desafio seguinte. Colômbia e Panamá foram  
os países de acolhimento e neles deixou o registo do seu trabalho.

Nesta experiência em particular, destaca a oportunidade de colaborar  
em projectos nos quais a integração de obras de arte era recorrentemente 
realizada.

De novo regressada, os projectos de afirmação regional voltam a constituir  
a base de trabalho, dando corpo às premissas que conduziram a sua vida  
para a arquitectura paisagista.

Neste momento encontra-se num novo desafio na sua carreira, estando  
a frequentar o 2º e último ano do Mestrado em Gestão de Projectos  
pelo Instituto Politécnico do Porto.

Joana Madureira da Silva

Nascida no Douro Superior, concretamente na freguesia de Freixo de Numão, 
concelho de Vila Nova de Foz Côa, aí realizou os seus estudos do ensino básico 
e do ensino secundário até ingressar na universidade.

Influenciada pelo particular e reconhecido contexto geomorfológico  
do Vale do Douro em que cresceu, e ainda pela associação que deste 
enquadramento fez com a sua perspectiva estética de análise do meio,  
optou por frequentar o curso de arquitectura paisagista.

A escola seleccionada foi a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, 
uma vez que, localizando-se ela própria na foz do Vale do Douro, encontraria aí, 
por certo, as condições materiais, mas sobretudo humanas, mais adequadas 
ao desenvolvimento deste seu desígnio.

Concluída esta formação superior, que integrou uma passagem por um 
gabinete de arquitectura mais ligado à escola da Universidade de Barcelona, 
rapidamente reconheceu a necessidade de contactar experiências de outros 
países que lhe permitissem carrear para os seus conhecimentos novas  
e mais adequadas soluções.

Neste contexto, rumou até Inglaterra, país onde, através de uma organização 
de conservação, tomou contacto com novas formas de gestão de recursos.

Joana Madureira Silva Arquitecta Paisagista
Arq. Joana Madureira Silva 
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Edifício de Habitação Colectiva 
Francos, Porto

Dezembro/2020

Moradia Unifamiliar
Vila Nova de Gaia

2021

 Reabilitação de edifício histórico  
Matosinhos

2022

+351 919 196 288
info@jjsarq.com
www.jjsarq.com

Rua de Camões, 575, 4.ºD
4000-147 PORTO

No final de 2008, ambos criaram o gabinete JJS Arquitectura, desenvolvendo 
actividade no campo da Arquitectura e Planeamento Urbano, com vários 
projectos e obras de edifícios privados, intervenções de reabilitação e restauro 
de edifícios, desenho de mobiliário e arte pública. Têm sido premiados  
em vários concursos nacionais e internacionais de arquitectura e viram os seus 
projectos e obras difundidas em publicações especializadas e generalistas  
de diversos países. O formato de concurso tem vindo a ser explorado como  
um meio privilegiado para a diversificação dos contextos de projecto e espaço 
para o desenvolvimento de ideias transdisciplinares.

A filosofia do gabinete centra-se na criação de uma arquitectura 
contemporânea em estreita colaboração com os clientes e respeitando  
as realidades socioeconómicas. Enquanto arquitectos aspiram à criação  
de projectos socialmente relevantes, procurando soluções inovadoras  
e de elevada qualidade. Desenvolvem estes conceitos com honestidade  
e transparência e através de uma cuidadosa escolha dos materiais e detalhe 
na aplicação dos mesmos, numa relação clara com o seu contexto específico.

João Araújo Sousa nasceu no Porto em 1980 e é licenciado em Arquitectura 
pela Escola Superior Artística do Porto desde 2006. Estudou na Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid no ano de 2003/2004. Colabora 
com a Faculdade de Engenharia do Porto desde que iniciou a sua actividade 
profissional em 2006, primeiro na Secção de Planeamento Urbano e, desde 
2009, no Gabinete de Projectos.

Joana Correia Silva nasceu no Porto em 1980 e é licenciada em Arquitectura 
pela Escola Superior Artística do Porto desde 2006. No ano de 2007 
desenvolveu vários estudos e planos urbanísticos na equipa da Divisão  
de Planeamento Urbano da Câmara Municipal de Matosinhos.

João Araújo Sousa & Joana Correia Silva Arquitectura
Arq. João Araújo Sousa
Arq. Joana Correia Silva
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Casa perto da Serra da Estrela
Belmonte

2020

Casa em Estremoz
Estremoz

2020

Casa em Oeiras
Oeiras
2019

+351 963 733 233
jscepeda@gmail.com
joaocepeda.com

Rua Cidade de Cabinda, n.º 24
1800-080 LISBOA

Nomeado para a categoria “Best Project of Private Residence”,  
dos “Golden Trezzini Awards 2021” (Solomon Guggenheim Foundation).

Reconhecido como “Progetto Meritevole”, pelos “Aedificio Awards 2021” 
(Itália).

Tem publicado vários artigos, crónicas e ensaios em diferentes meios  
de comunicação, nacionais e estrangeiros.

Estabeleceu a sua prática como arquitecto a título individual desde 2019, 
desenvolvendo simultaneamente o seu Doutoramento na Faculdade  
de Arquitectura da Universidade do Porto.

Mestre em Arquitectura pela Universidade Técnica de Lisboa e, tendo ganho 
uma Bolsa de Mérito da Confederação Suíça, pela École Polytechnique Fédérale 
de Lausanne.

Integrou, na Suíça, o Laboratoire de Production Architecturale  
do Arq.º Harry Gugger, parceiro e sócio da firma Herzog & de Meuron.

Em Paris, trabalhou, como bolseiro de investigação, na Fondation Le Corbusier 
(2012).

Participou da 14ª Bienal de Arquitectura de Veneza (2012).

Autor do livro “Nadir Afonso, Arquitecto” (2013).

Trabalhou em Tóquio (Japão), no escritório do Arq.º Shinichi Ogawa  
(2013-2014).

Finalista do Prémio FAD de Arquitectura 2014 – “Pensamiento y Crítica”.

Galardoado em 2015 com o “Prémio Arquitectos Agora”, atribuído  
pela Ordem dos Arquitectos.

Trabalhou em Lisboa, no escritório do Arq.º Frederico Valsassina (2015-2019).

João Cepeda Arquitecto
Arq. João Cepeda
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Telf:
E-mail:

Habitações Unifamiliares 
Aveiro, Coimbra e Lisboa

Habitações Colectivas
Cantanhede e Oeiras

Cabanas Golf Residence em colaboração com o Atelier T5
Cabanas

+351 967 040 066
joao.fradinho@sapo.pt

Rua Porto Alegre, 18, 4.º Esq
2780-030 OEIRAS

Desenvolve a sua actividade com regularidade de concepção na área  
de habitações unifamiliares e colectivas.

“nem melhor nem pior, bom”

Arquitecto freelancer com início de actividade no ano de 1993, inscrito  
na ordem dos arquitectos com o nº 5191 OASRS.

João Fradinho Arquitecto
Arq. João Fradinho
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Hotel Meliã 
Lisboa
2022

Residências Sénior 
Gaia 
2022

Recuperação de Edifício na Lapa
Lisboa 
2022

+351 213 129 310
jp@joaopaciencia.pt
www.joaopaciencia.com

Rua de Picoas, 12, 1.º
1050-173 LISBOA

Na década de 2000 termina dois Edifícios de Habitação no Parque  
das Nações em Lisboa, (Quarteirão a Norte e Argonautas a Sul) , o Aldeamento 
Montelaguna em Vilamoura ( 2001/2007), O Hotel dos Capuchos na Aldeia com 
o mesmo nome e o Condominio Scala na Gandarinha – Cascais ( 2004/2008), 
Edifícios de Habitação em Aveiro ( 2002/2009), Moradias Turisticas e Moradias 
tipo Golf e Praia- Troia Resort – 2005/2009), Clube de Golfe do Troia Resort – 
(2007/2009), Edifícios Insitucionais em Luanda, Hotel Onyria Quinta  
da Marinha ( actual Martinhal ), Escolas Secundárias do Bombarral,  
Paços de Ferreira, Valadares, Faro e Abrantes.
Desde 2010 teve contactos com a Argélia, onde desenvolveu vários projectos 
de habitação média alta e luxo, e desenvolve actualmente para Angola  
um outro projecto de laboratórios e apoios sociais.
Tem em curso projectos de moradias individuais, edifícios de habitação  
na área da recuperação urbana, edifícios de hotelaria e outros na área  
do ensino universitário.
Foi condecorado por Sua Execelência o Presidente da Republica  
Dr Jorge Sampaio com a Comenda da Ordem de Santiago e Espada em 2006.

João Paciência nasce em 1943 no Alto Alentejo.
Fez o Ensino Secundário no Liceu Nacional de Portalegre. Em 1970 forma-se 
em Arquitectura na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa.
Colaborou no Atelier de Nuno Teotónio Pereira e Nuno Portas entre 1970  
e 1974. Foi Arquitecto Chefe no Fundo de Fomento de Habitação entre 1975  
e 1980, integrado na Equipa do Plano Integrado de Almada – Monte Caparica.
Desde 1980 abre atelier próprio e conquista em 1982 em Concurso Público,  
o Projecto da Frente Urbana do Parque à Boavista na Cidade do Porto.
Condomínio de Habitação Habiparque em Telheiras (Prémio Valmor de 1994), 
Escola Superior Agrária de Beja, Edifício dos Paços do Concelho da Guarda, 
Sede da RTP no Funchal, Ampliação da Caixa Geral de Depósitos de Portalegre, 
Sede da Singer em Carnaxide, Centro Tecnológico Têxtil da Covilhã – Citeve, 
Edificio Sede da Engil (agora Mota-Engil, (Linda a Velha), entre outros.
Na década de 1990 foi Assistente da Cadeira de Projecto na Faculdade  
de Arquitectura de Lisboa (UTL) e no Departamento de Arquitectura  
da Universidade Lusíada de Lisboa.
Na mesma década fica associado a Ricardo Boffil no projecto  
do Atrium Saldanha em Lisboa ( 1990/1993 ) – ( Valmor 2001), desenvolve  
o Loteamento e Projectos da Aldeia dos Capuchos ( Prémio Municipal Cidade 
de Almada 2006), Edificio Saldanha Residence em Lisboa (1993/99),  
Mercado de Picoas (1993/99), Edifício de Habitação Colina de S. Gonçalo –  
Alta de Lisboa (1993/2000), Casal Ventoso (1997/2003), Sheraton Hotel  
& Spa na Cidade do Porto, Edifício Boapor I na Cidade do Porto, Habitação 
Social na Ameixoeira – Lisboa (1999/2003), Edifícios de Habitação no Lumiar  
e em Campolide – Lisboa (1997/2002), Estação da Refer Roma – Areeiro 
(Lisboa -1999/2003), Edifícios de Habitação no Vale de Chelas – Lisboa 
(1999/2005), Edifício de Habitação Foz- Residence – Porto (1999/2005).
Associado a Jean Nouvel num projecto de Habitação para Alcântara  
(2003 – não construído).

João Paciência Arquitecto
Arq. João Paciência
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Edifícios Multifamiliares:
CONSTRUÇÕES EDUARDO MOURA, LDA - 46 frações - T1, T2+1 T3+1

QUINTA da PÍCUA, Águas Santas - Maia
Maio/2022

Museu Temático - OFICINA do BRINQUEDO TRADICIONAL PORTUGUÊS 
Alfena - Ermesinde

Dezembro/2022

Museu Temático - OFICINA da REGUEIFA e do BISCOITO - Valongo
Valongo - Dezembro/2020

+351 963 453 198
2021.arquitetos@gmail.com
architizer.com/users/joao-paulo-barbosa

Rua Delfim de Lima, 3574
4410-229 Canelas VILA NOVA DE GAIA

*  IRURENA PORTUGAL – Paredes
* JCS CONSTRUÇÕES – Penafiel
HABITAÇÃO UNIFAMILIAR em :
* TORRES VEDRAS, VN GAIA, PORTO, PAREDES, LOUSADA, VALONGO, AMARANTE, 
MONTALEGRE, CASTELO NOVO
ESPAÇOS RESTAURAÇÃO :
* GAIA SHOPPING (VN Gaia)
* NORTE SHOPPING (Matosinhos)
* SHOPPING PARQUE NASCENTE (Gondomar)
* MAIA SHOPPING (Maia)
CM VALONGO - EQUIPAMENTOS e INTERVENÇÕES URBANÍSTICAS :
* BIBLIOTECA MUNICIPAL 
* ESTÁDIO MUNICIPAL 
* MINIGOLFE – Ermesinde
* PARQUE da JUVENTUDE 
* PARQUE RADICAL – Ermesinde
* PARQUE da CIDADE  
* CENTRO ESCOLAR da ESTAÇÃO – Valongo
* REFEITÓRIO ESCOLAR – Alfena
* ACADEMIA de MÚSICA 
* CASA das ARTES de Sobrado
* CENTRO CULTURAL MOURISCADAS 
* MUSEU TEMÁTICO - OFICINA da REGUEIFA e do BISCOITO 
* MUSEU TEMÁTICO - OFICINA do BRINQUEDO TRADICIONAL PORTUGUÊS 
* SEDE SOCIAL dos ROTÁRIOS – Ermesinde
* CASA do CONHECIMENTO – VALLISLONGUS
* REABILITAÇÃO da SALA das ARTES – VALLISLONGUS
* REABILITAÇÃO CAPELA NOVA - NOSSA SENHORA da SAÚDE 
* REABILITAÇÃO CAPELA do CALVÁRIO
* REABILITAÇÃO CAPELA VELHA do SUSÃO

JOÃO PAULO BARBOSA, arquiteto, natural de Lisboa, 1968, é formado pela FAUP 
(1986-1992) desenvolve atividade profissional na cidade do Porto integrado  
no gabinete de Arquitetura “Atelier 86” (colaboradores do Arq. Viana de Lima).

ANTÓNIO LENCASTRE PINTO, arquiteto, natural do Porto, 1963, é formado  
pela ESBAP (1983-1989) constituindo gabinete por contra própria.
Com percursos profissionais distintos, em 1999, constituem-se em equipa, 
realizando os seguintes projetos:

EXPOSIÇÃO de PROJETOS e OBRAS na UNIVERSIDADE da CORUNHA – ESPANHA 
DESIGN de MOBILIÁRIO URBANO :
* Linha JP2020 (banco, mesa e papeleira em fibra de vidro)
EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR : 
* CONSTRUÇÕES EDUARDO MARTINS MOURA LDA – Maia
* EURIMOBE, SA – Vila Nova de Gaia 
REABILITAÇÃO IGREJA MATRIZ de PEROVISEU – Fundão
CENTRO PAROQUIAL e SOCIAL da FOZ DO SOUSA – Gondomar
UNIDADES INDUSTRIAIS :

João Paulo Barbosa  &  Lencastre Pinto, arquitetos
Arq. João Paulo Barbosa

Arq. António Lencastre Pinto
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Casa Mafra 
2020

Casa Qta Marinha (Obra)
2020

Prédio Príncipe Real (Obra)
Lisboa
2020

+351 213 420 546
jta@joaotiagoaguiar.com
www.joaotiagoaguiar.com

Rua da Emenda, 111, 2.º Dto
1200-169 LISBOA

colectiva e construção de moradias e edifícios de raiz.
Foi convidado pela Ordem dos Arquitectos para integrar o painel de jurados 
do concurso para habitação a custos controlado em Almada e no concurso 
internacional “The Tiny House”, uma iniciativa da revista Volume Zero - 
Architecture and Design.
Na área da hotelaria e restauração, são múltiplos os projectos associados a 
marcas de renome, abrangendo aqui também a transformação de espaços 
existentes em novos lugares de referência no panorama actual. A aproximação 
aos projectos consiste numa cuidada e rigorosa apreciação da situação 
pré-existente que leva à apresentação, execução e acompanhamento 
de soluções adequadas às necessidades do dono de obra. Trabalha com 
equipas multidisciplinares, desde a engenharia, passando pela decoração, ao 
paisagismo e artes plásticas, sempre com o objectivo de apresentar uma obra 
total, enriquecida e completada por estas diferentes disciplinas.

www.facebook.com/joaotiagoaguiar
www.instagram.com/joao_tiago_aguiar/
www.behance.net/joaotiagoaguiar

João Tiago Aguiar nasceu em Lisboa – Portugal, em 1973, e é formado  
na Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, em 1996. 
Colaborou com van Sambeek & van Veen, Amesterdão, Holanda, entre 1997 e 
2000 e com Broadway Malyan, Portugal, desde 2000 até 2004. Em 2004 forma 
em sociedade o atelier ac arquitectos.
Em 2008, de forma individual, prossegue sob a designação João Tiago Aguiar, 
arquitectos. O atelier, a funcionar no centro de Lisboa, foca-se essencialmente 
na disciplina de projecto de arquitectura e conta já com várias obras 
construídas bem como inúmeros projectos em curso. O design de mobiliário e 
iluminação constituem também uma parte do trabalho do atelier.
Foram apresentadas diversas conferências e muitos projectos publicados em 
diferentes revistas, livros e blogues do sector da arquitectura tanto nacionais 
como estrangeiros.
Conquistou vários prémios, incluindo, por duas vezes, o “Surface Design 
Awards” no Reino Unido e o prémio RENOV 2015 – prémio renovação 
arquitectónica do concelho de Oeiras, bem como finalista por diversas vezes e 
em diferentes categorias dos prémios “Archdaily”. Em 2020, recebe a distinção 
“Best of 2020” do website Archello e, um ano depois, o Prémio SIL 2021 em 
que é distinguido pelo melhor empreendimento imobiliário e habitação com 
o projecto Avencas Ocean View Residences e ainda com o Prémio Construir 
2021 para a melhor reabilitação, desta feita a Maison Eduardo Coelho. Os 
Golden Trezzini Awards atribuíram uma menção honrosa na categoria Best 
Implemented Project of Private Residence. Novamente, em 2022, recebe pelo 
projecto Avencas Ocean View Residences o Prémio Nacional do Imobiliário e 
pela Maison Eduardo Coelho o Prémio SIL, projecto distinguido como o Melhor 
Empreendimento Imobiliário na categoria habitação.
As obras abrangem todo o tipo de tipologias desde habitação, restauração, 
serviços e mobiliário. Durante os últimos anos os principais projectos na 
área da habitação vão desde a reabilitação de apartamentos à ampliação e 
remodelação de moradias, ampliação e remodelação de edifícios de habitação 

João Tiago Aguiar Arquitectos
Arq. João Tiago Aguiar
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Reabilitação e Ampliação do Lar de Idosos da Associação  
de Solidariedade Social “A Casa do Juíz” - Coimbra

2015

Remodelação de Colégio Rainha Santa Isabel
Coimbra

2005

Projecto de Reabilitação do Edifício da Antiga Hospedaria Seiscentista 
do Mosteiro de Santa Maria de Celas - Coimbra

2002

+351 239 705 472
jorge.anjinho.aegp@mail.telepac.pt

Rua Combatentes da Grande Guerra  
n.º 70 B
3030-181 COIMBRA

Em 2003 passou a ser sócia gerente do referido gabinete de projectos, 
redenominado “Jorge Anjinho, arquitectura, engenharia e gestão de projectos, 
Lda.” (ou “Jorge Anjinho, AEGP, Lda.”), até ao fim de 2009, onde coordenou  
a especialidade de arquitectura, para além de executar também projectos  
de especialidades.
Membro, de 2000 a 2004, do Núcleo de Arquitectos da Região de Coimbra 
(NARC), órgão regional da Ordem dos Arquitectos. A partir de Janeiro de 2010, 
deixou de ser sócia gerente da referida empresa para se dedicar a tempo 
inteiro a doutoramento na F.L.U.C., com o tema “A Fortaleza de Coimbra”, 
mantendo, no entanto, as responsabilidades e direitos de autor anteriormente 
adquiridos pela produção da empresa “Jorge Anjinho, AEGP, Lda.”, no âmbito  
da sua participação na referida empresa, de que se manteve sócia. 
Investigadora bolseira da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) entre 
Janeiro de 2010 e Janeiro de 2014. Em 2015 cria a empresa IdemIbidem,  
UP. Lda., unipessoal, que com um objectivo mais alargado de intervenção  
na área patrimonial, exerce, igualmente, a sua actividade na área dos serviços 
de arquitectura e engenharia.
José Luís Borralho Marques dos Carvalhos. Fez a sua formação no Instituto 
Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa.
Em Janeiro de 1986 ingressou no gabinete de projectos “Jorge Anjinho Lda”.
A partir de 1999, após o falecimento do Fundador, passou a gerir a empresa.
Em 2003 passou a ser, também, sócio do referido gabinete de projectos 
redenominado “Jorge Anjinho, arquitectura, engenharia e gestão de projectos 
Lda” (ou Jorge Anjinho AEGP Lda), continuando a desenvolver a sua actividade 
na área das especialidades e fiscalizações.

Isabel Maria de Moura Anjinho Marques dos Carvalhos. Membro efectivo  
da Ordem dos Arquitectos n.º 8685. Membro efectivo sénior da Ordem  
dos Engenheiros n.º 34638 (Colégio de Civil). Mestrado em História da Arte,  
na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, concluído em 25  
de Fevereiro de 2009, com a classificação final de Muito Bom. Investigadora 
bolseira da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) entre Janeiro  
de 2010 e Janeiro de 2014. O resultado da investigação sobre “A Fortificação 
de Coimbra” consta de livro digital no Estudo Geral da Universidade de Coimbra.
Em Setembro de 1987 ingressou no gabinete de projectos “Jorge Anjinho, 
Lda.”, onde prestou apoio à planificação e acompanhamento de obras em 
regime de part-time. A partir de Agosto de 1990, já com o curso de Engenharia 
Civil concluído, passou a integrar a tempo inteiro os quadros da firma.  
A partir de 1999, com o curso de Arquitectura concluído, passou a coordenar 
esta especialidade no gabinete, continuando no entanto a executar diversas 
especialidades de engenharia civil. Comissariado da Exposição dos 70 anos  
do Diário de Coimbra, apresentada em 2000 ao público na Sala da Cidade 
(antigo refeitório do Mosteiro de Santa Cruz), e inaugurada a 23 de Maio  
de 2000 por sua Ex.ª o Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio.  

Jorge Anjinho AEGP, Lda
Arq. Isabel Anjinho

Eng. José Luís Carvalhos
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Moradia SolTróia Resort
Grândola

2021

Reabilitação e Ampliação de Moradia em S. Domingos de Rana
Cracavelos

2021

Projecto de Reabilitação e Ampliação de Edifício 
Bairro Azul, Lisboa

2021

+351 926 234 422/3
jorge@cruzpinto.com 
www.cruzpinto.com

Rua do Banco, 18, Monte Estoril
2765-397 ESTORIL

Jorge Cruz Pinto & Cristina Mantas, Arquitectos, Lda
Fundado em 1992, o gabinete de arquitectura desenvolve projectos e obras  
nas áreas de Arquitectura, Desenho Urbano, Recuperação Urbana  
e Arquitectónica, Design e Para-Arquitectura. Sob o conceito de Projecto 
Integrado investiga e projecta soluções experimentais morfo-tipológicas 
sustentáveis, em termos bioclimáticos, relações locais,e de novos  
e tradicionais materiais e tecnologias.

Jorge Cruz Pinto
Licenciado em Arquitectura, pela Faculdade de Arquitectura da Universidade 
Técnica de Lisboa (1984). Doutor pela Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de la Universidad Politécnica de Madrid (1998). Lecciona na Faculdade  
de Arquitectura de Lisboa desde 1986, onde é Professor Catedrático  
de Arquitectura. Foi Presidente do Departamento de Arquitectura (2001-09).
Foi Presidente e Fundador do CIAUD – Centro de Investigação em Arquitectura 
Urbanismo e Design da FA-UL (2006-09). Foi Professor Convidado na Facoltà 
di Architettura, Università La Sapienza di Roma, 2007-13) e da Facoltà  
di Architettura di Matera, Università degli Studi della Basilicata (2014-15)  
e professor visitante e conferencista em diversas universidades e instituições 
em Portugal e no estrangeiro. É autor dos livros «A Caixa, Metáfora  
e Arquitectura», «O Espaço-Limite, Produção e Recepção em Arquitectura»,  
«A Imagem de Caixa na Arquitectura Portuguesa», ed. ACD+FAUTL, Lisboa 
(2007), «Elóge du Vide», Le Carré Bleu, Paris (2010), entre outros.  
Em paralelo, e em convergência com a arquitectura, dedica-se às artes 
plásticas.

Maria Cristina Mantas
Licenciada em Arquitectura, pela Faculdade de Arquitectura da Universidade 
Técnica de Lisboa, em 1984. Estágio Profissional no atelier de Arquitectura 
“Henning Larsens Tegnestue”, Copenhaga, Dinamarca (1984-85).
Pós-graduação em Conservação e Reabilitação Urbana e Arquitectónica, IST 
(1990) e frequência do Mestrado em Construções e Arquitectura Bioclimática, 
na FAUTL ((2000/2004). Início da actividade profissional com o Arquitecto 
Jorge Cruz Pinto e colaboração no gabinete do Arquitecto Maurício  
de Vasconcelos. Leccionou no IADE e no Curso de Arquitectura da Universidade 
Lusófuna, onde foi assistente do Professor Arquitecto Amâncio Guedes  
(1996 -2012).

Jorge Cruz Pinto + Cristina Mantas Arquitectos, Lda
Arq. Jorge Cruz Pinto 
Arq. Maria Cristina Mantas
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Habitação Colectiva - Serralves
Porto
2020

Reconstrução de uma Ruína
Viveiro
2020

Reconstrução de uma Unidade Industrial - Espaço Intergerações  
e Casa das Associações - Boticas

2018

+351 938 431 929
jorgembfsantos@gmail.com

Rua Conde Aurora, n.º 130, 4.º Dto
4200-009 PORTO

Casa da Arquitectura em Matosinhos (2012) e mais recentemente a exposição 
individual na Escola de Arquitectura da Universidade do Minho, no Estúdio UM, 
com o tema “CADERNOS ARQUIVO” (2015).
Enquanto orador participa na #5 edição do Pecha Kucha Nights Guimarães 
com o tema “Histórias/Desenhos” (2013) e mais recentemente no encontro 
Nacional de Investigação em Arquitectura (ENIA) realizado na FAUP (2018).
Em 2014 vence o concurso PEPEM (Prémio estágios em Portugal e no Mundo) 
promovido pela Ordem dos Arquitectos Secção Regional Sul.
Em finais de 2015 inicia actividade por conta própria no Porto fundando o 
seu escritório, para além do exercício da profissão é aluno do Doutoramento 
da Escola de Arquitectura da Universidade do Minho, com proposta de 
investigação centrada no tema da RUÍNA.

Jorge Manuel Barroso Ferreira dos Santos. (Porto, 1984), Arquitecto pela 
Escola de Arquitectura da Universidade do Minho, com dissertação de 
Mestrado, Intervenção em ruínas – Elemento infra/estrutural, Tipificação de 
uma solução de intervenção pouco intrusiva (2012).
Colabora com o escritório Carlos Castanheira & Clara Bastai arquitectos, onde 
teve o privilégio de trabalhar em projectos do Arquitecto Álvaro Siza entre 2012 
e 2015.
Tem pautado a sua actividade profissional com diversas participações em 
exposições, tais como a exposição colectiva “HISTÓRIA E UCRONIA EAUM – Rota 
do Românico” na Torre do Vilar em Lousada, com o trabalho de reabilitação e 
ampliação do Mosteiro de S. Miguel em Bustelo Penafiel (2012), a exposição 
colectiva “O desenho é o desejo da inteligência” realizada na ACA – Associação 

Jorge Manuel Barroso Ferreira dos Santos Arquitecto
Arq. Jorge Manuel Barroso Ferreira  

dos Santos
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Telf:
E-mail:

Lar Residencial para Pessoas Inadaptadas - AICIA
Arouca

Janeiro/2007

Unifamiliar - Pedro Manuel Marques de Pinho Fardilha
Santa Maria da Feira

Dezembro/2006

Recuperação de Moradia Agrícola para Implantação de Agroturismo 
Maria Fernanda Doudinha da Costa Quintino - Oliveira de Azeméis

Janeiro/2011

+351 919 561 752
jbaltarejo@sapo.pt

Rua José Soares de Sá, 16
4520-236 SANTA MARIA DA FEIRA

A relação com os clientes, o acompanhamento e aconselhamento  
do Arquitecto em todos os campos cria aquela empatia necessária numa 
relação, sendo esta atitude a maior publicidade que o atelier tem feito pois  
a informação que estes passam é valiosíssima.
O atelier do Arquitecto Jorge Baltarejo segue a sua consciência, tentando  
estar à altura do pedido dos clientes.
Existe o querer fazer bem aos olhos, o chamar a atenção  
para a ARQUITECTURA.

O atelier do Arquitecto Jorge Baltarejo surge no ano de 1997 e situa-se  
no centro da cidade de Santa Maria da Feira.
Domina a sua actividade o projecto de moradias uni-familiares criadas de raiz, 
no entanto a crescente procura pelas recuperações e reconstruções é uma 
realidade presente.
A variedade de trabalhos efectuados até hoje demonstra todo o dinamismo 
do atelier, mas é na capacidade de dar resposta aos clientes, sempre com 
a preocupação de apresentar boa Arquitectura, seguindo os princípios da 
profissão, que reside a chave do sucesso para mais de duas décadas a 
projectar.
A envolvente ambiental e humana, a exposição solar e o clima são 
condicionantes físicas próprias do lugar que se tem que ter em conta. O rigor  
e a qualidade, o cumprimento de prazos e a procura das melhores soluções 
sem esquecer o controlo de custos são aspectos que este atelier tem sempre 
em consideração.
A colaboração de profissionais que garantam uma excelente qualidade, 
nomeadamente no campo das engenharias, proporciona ao atelier  
o fornecimento de todos os projectos complementares sem nunca deixar  
de ser aquele interlocutor que o cliente necessita, alguém flexível e fiável  
que demonstre profissionalismo mas que garanta acima de tudo o interesse 
dos clientes.

Jorge Manuel Neto Sousa Baltarejo Arquitecto
Arq. Jorge Baltarejo
Eng. Carlos Sá
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Franqueiros 81
Lisboa
2011

Casa da Severa
Lisboa
2012

Praça Fonte Nova
Lisboa
2017

+351 213 620 762
ja@joseadriao.com
www.joseadriao.com

Rua Gilberto Rola, 41
1350-154 LISBOA

Prémios mais relevantes José Adrião Arquitectos:
2012 – Prémio Vilalva da Fundação Calouste Gulbenkian pela obra Fanqueiros 
em Lisboa.
2012 – Prémios FAD 2012 Instalações Efémera do júri pela obra Magnólia, 
Prémio FAD 2012 Interiorismo de opinião para a obra Fanqueiros.
2014 – Prémios FAD 2014 Finalista Prémio Arquitectura com a obra  
Casa da Severa.
2014 – Prémios Construir 2014 Melhor Projecto Público, Prémio Reabilitação
2014 Comércio e Serviços, ambos com a Casa da Severa.
Em 2014 José Adrião recebeu o Prémio AICA 2012 da Secção Portuguesa  
da Associação Internacional de Críticos – atribuído pela Secretaria de Estado 
da Cultura (SEC) e a Fundação Millennium BCP – pelo conjunto de obras  
de arquitectura realizadas.
2015 Prémio Nacional de Reabilitação “Melhor Intervenção na Cidade  
de Lisboa” e “Melhor Intervenção com Impacto Social” com o projecto  
Casa da Severa. Candidatura elaborada pela Câmara Municipal de Lisboa.
2015 – Prémio BIGMAT2015 PORTUGAL, atribuído por um júri internacional  
à Casa da Severa.
Em 2017 a Câmara Municipal de Lisboa confere Menção Honrosa  
do Prémio Valmor 2013 ao Arquitecto José Adrião, autor do projecto  
de Alteração de edifício Casa da Severa, situado no Largo da Severa, em Lisboa.
2018 - A obra Praça Fonte Nova recebe os Prémios FAD 2018, na categoria  
de Cidade e Paisagem, prémio do júri. Com a mesma obra é finalista  
do European Prize for Urban Public Space 2018 e nomeado para o Prémio Mies 
van der Rohe.
2019 – Nomeação para o Prémio de Arquitectura Contemporânea atribuído 
pela União Europeia e Fundació Mies van der Rohe.

José Adrião (Lisboa, 1965). Licenciado pela Faculdade de Arquitectura  
da Universidade do Porto (1991), Mestrado pela Universidade Politécnica  
da Catalunha no programa Metropolis (2002).
Docente no Departamento de Arquitectura na Universidade Autónoma  
de Lisboa (desde 2001).
Entre 2005 e 2009, foi co-director do JA – Jornal Arquitectos.
Em 1996, forma JAPP Arquitectos com Pedro Pacheco.
Em 2002, inicia JAA, José Adrião Arquitectos.

José Adrião Arquitecto Sociedade Unipessoal
Arq. José Adrião
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Casa do Médico de São Rafael
Sines
2005

Renovação do Edifício do “Arco do Bandeira” na Praça D. Pedro IV 
Rossio, Lisboa 

2020

Renovação do antigo Dispensário de Alcântara, em Lisboa,  
para condomínio habitacional. 

2021

+351 968 562 299
josebaganha@jbaganha.com
www.jbaganha.com

Rua Vigia, 301
2775-298 PAREDE

Esta Sociedade é gerida pelo seu sócio maioritário – o Arqtº. José Franqueira 
Baganha, nascido em Coimbra em 1960, licenciado em Arquitectura  
pela Universidade Técnica de Lisboa em 1984, José Baganha foi docente  
na Faculdade de Arquitectura da Universidade Católica Portuguesa, entre 2003 
e 2012, e doutorado pela Universidade do País Basco – Departamento  
de Arquitectura, em San-Sebastián, com a classificação máxima: Cum Laudae.
José Baganha é presidente da direção da INTBAU Portugal e membro 
do Colégio do Património Arquitetónico (C.P.A.) da Ordem dos Arquitetos 
Portugueses, de que foi fundador e de cuja Comissão Executiva fez parte  
entre 2017 e 2021. 
É autor de diversos artigos e livros sobre arquitectura e urbanismo.  
Na sua carreira de arquitecto recebeu algumas distinções de que se destacam. 
o “Prix Européen Pour la Reconstruction de la Ville”/ 2011, da “Foundation 
Philippe Rotthier”, de Bruxelas e o Prémio Rafael Manzano /2017.

A “José Baganha & Arquitectos Associados, Lda.” é uma sociedade que nasceu 
a 4 de Junho de 2001, com as suas instalações em Cascais, na rua Vigia 301, 
na Parede.
A sua actividade é a de prestação de serviços no âmbito da Arquitectura  
e do Desenho Urbano incluindo as suas vertentes da Conservação, Restauro  
e Renovação. Tem desenvolvido numerosos projectos nesta área, para clientes 
prestigiados, mais especialmente no sector privado (particular e empresas)  
e cooperativo.
O seu trabalho distingue-se pela aposta num estilo contemporâneo no qual  
a Tradição e a História desempenham um papel inspirador, juntamente  
com os mais elevados padrões de exigência em desenho arquitectónico  
e qualidade construtiva.
No exercício da sua actividade cada projecto é único e, na sua concepção,  
são considerados de especial relevância aspectos como contexto, cultura 
local, integração, entre outros, sendo muito valorizados, também, os aspectos 
económicos – não só no que diz respeito às obras respectivas, mas também  
à sua manutenção e longevidade, procurando valorizar a sustentabilidade  
das soluções propostas na perspectiva da obra em si e na do meio em que  
esta se insere.
A “José Baganha & Arquitectos Associados, Lda.” é membro do C.E.U. –  
“Council for European Urbanism” e da I.N.T.B.A.U – “International Network 
for Traditional Building, Architecture & Urbanism” – tendo sido nomeado, 
neste âmbito, para o prestigiado I.C.T.P. – “I.N.T.B.A.U. College of Traticional 
Practitioners” – cujo Patrono é H.R.H. The Prince of Wales.

José Baganha & Arquitectos Associados
Arq. José Baganha
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Clínica Old Care
Vila Nova de Famalicão

Setembro/2019

Moradia Duarte Lopes
Porto
2018

Restaurante
Ponte de Lima

2018

+351 916 946 466
jlveloso@gmail.com
www.jlveloso-arquitetura.webnode.pt

Rua Agostinho Landolt, 89, casa 4
4490-457 PÓVOA DE VARZIM

Desde 2010, inicia o seu trabalho em prática isolada, como profissional liberal.
Desenvolve a sua actividade de forma multidisciplinar, com experiência  
em diversos sectores, habitação, restauração, hotelaria, comércio e serviços  
e industrial.
Destacam-se mais recentemente os projectos em desenvolvimento  
para o T.E.R. Hotel Campus de Fiães, em V. N. de Famalicão, o T.E.R.  
da Quinta da Granja e Viana do Castelo e um Restaurante em Ponte de Lima.

José Luís Veloso, natural de Vila Nova de Famalicão, licenciado em Arquitectura 
pela Universidade Lusíada de V.N. Famalicão, em 2002.
Inicia a sua actividade profissional em 1994, na empresa de construção civil 
SAZA, em V.N. de Famalicão.
Dos gabinetes em que colaborou, salienta-se aqui a SCCOP - Angola;  
Costa Lopes Arquitectos, Central Arquitectos e NML. Em 2008 cria uma 
parceria com a Arquitecta Gisela Santos.

José Luís Veloso Arquitectura
Arq. José Luís Veloso
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Complexo de Comércio e Habitação Multifailiar - Quinta do Choupelo 2
Rua do Conselheiro Veloso da Cruz, Vila Nova de Gaia 

2006

Reabilitação de Edifício para Habitação Multifamiliar - Massarelos
Rua Fonte de Massarelos, Porto 

2015

Reabilitação de Edifício para Habitação Multifamiliar - Boavista  
(em obra) - Rua Aníbal Cunha, Porto 

2021

+351 932 080 836
geral@josemeloferreira.com
www.josemeloferreira.com

R. Infante D. Henrique, 37, 5.º
4050-297 PORTO

A nossa prática desde sempre assentou em rigor, consistência, confiabilidade  
e consecução de objectivos.
Neste sentido, desenvolvemos projectos detalhados, especificados  
e documentados, e legíveis, para serem edificados com eficiência  
e racionalidade de meios.

O escritório abriu em Dezembro de 85 e desde então tem prosseguido  
a sua actividade até aos dias de hoje, tendo-se expandido sustentadamente  
ao longo do tempo assente na convicção de que o projecto de arquitectura  
é fundamental na geração de valor para o promotor, os usuários  
e para a sociedade em geral.
O nosso foco foi projectar para edificar de espaços de conforto duradouro, 
legíveis, fáceis de utilizar, potenciados para serem apropriados pelo 
destinatário, personalizáveis, e resistentes à passagem do tempo.

José Melo Ferreira Arquitecto
Arq. José Melo Ferreira
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E-mail:
Site:

UNTITLED
Cascais

2021

HOHLWEG
Hamburgo 

2021

ATLANT
Sintra 
2021

atelierjqts@gmail.com
www.atelierjqts.com

Calçada Marquês de Abrantes 43, R/C Dto
1200-109 LISBOA

JQTS é um atelier de arquitectura que desenvolve a prática profissional  
a partir de Lisboa e Hamburgo. O seu trabalho consiste numa investigação 
metodológica a partir do campo disciplinar da arquitectura - entendida  
no seu espectro mais alargado - e num processo de aprendizagem a partir  
do conhecimento empírico.

JQTS
Arq. João Quintela

Arq. Tim Simon
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Edifício Multifamiliar - Ciacat
Vila Nova de Gaia

Janeiro/2022

Edifício Multifamiliar - Urban 32 
Espinho

Janeiro/2022

Edifício Multifamiliar 18/ 31 
Espinho

Janeiro/2022

+351 227 347 133
geral@jrcparquitectos.com
www.jrcparquitectos.com

Rua 19, 1301
4500-244 ESPINHO

1º Prémio - Habitação Multifamiliar - Obra 2010/2015;
• Transdomus - Bragança - Habitação Multifamiliar - obra 2015
• Fred’s House - Porto- Residência de Estudantes - obra 2011-2017
• Antas Rio - Porto - Habitação Multifamiliar - obra 2017
• CTT - Espinho - Habitação Multifamiliar - obra 2016
• Hotel Consolata - Fátima - obra 2016

Projectos em curso:
CIACAT -  V.N. Gaia - Habitação Multifamiliar - obra 2022
Urban - Av. 32 Espinho - obra 2022
Edi 18 / 31 Espinho - obra 2022
Edi 16 / 21 Espinho - obra 2022
Edi Rua 19  Espinho - obra 2022
Transdomus III - Bragança - Habitação Multifamiliar 
Edificio Praça Camões - Bragança - Habitação Multifamiliar - obra 2022

Arquitectos pela Faculdade de Arquitectura da ULP Porto, experienciaram  
o programa ERASMUS na Universidade Técnica de Cottebus - Alemanha.
Especialistas em restauro arquitectónico pela FAAULP. Atelier aberto  
em Espinho desde 2007, formando a empresa João Rodrigues  
& Costa Pereira Arquitectos, Lda.
Em 2011 iniciaram actividade em Espanha e Reino Unido e um ano mais tarde 
criaram a marca H2A House to All- sistema de construção chave na mão 
sustentável - conceito de uma casa para todos.
Em 2013 participaram nas feiras internacionais de arquitectura e construção 
em BATIMAT Paris - França e CONSTRUMAR Casablanca - Marrocos e desde 
2008 até então, participaram sempre nas feiras da CONCRETA na Exponor.
Caracterizam-se por ser um gabinete vertical, que acompanha os seus  
clientes nas diferentes fazes de projecto e obra. Têm projectos em diferentes 
sectores como, Habitação, Industria, Saúde, Equipamentos e Hotelaria.  
Fazem arquitectura criativa para as pessoas.
Não têm limites geográficos, tendo já realizado projectos de Norte a Sul  
de Portugal, Espanha, França e Reino unido. 
A título exemplificativo destacamos algumas obras já concluídas como:
• Alldomus - Marginal de Leça da Palmeira - concurso para revitalização 
de núcleo de Leça antiga-

JRCP Arquitectos
Arq. João Rodrigues
Arq. Costa Pereira
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Quintãs Farm Houses
Portugal, Aveiro, Arouca

Agosto/2018

Recuperação do Edifício Alexandre
Portugal, Aveiro, Arouca

Dezembro/2019

Construção de ERPI
Portugal, Aveiro, Arouca

Setembro/2020

+351 962 787 425
ajcmus@gmail.com
www.juliocaseiroarquitectura.com

Quinta das Hortas, Lugar de Sá  
Sta Eulália
4540-549 AROUCA

Em anos recentes, os seus projectos têm vindo a ganhar reconhecimento 
nacional e internacional, obtendo diversos prémios dos quais se destacam 
o Prémio Nacional de Reabilitação Urbana 2018 – Certificação Energética, 
MUSE DESIGN AWARDS 2019 – Platinum -Sustainable Living/Green, BUILD 
ARCHITECTURE AWARDS 2019 - Best Residential Architecture Practice  
e DNA PARIS DESIGN AWARDS 2020 – Green Architecture Winner, Architecture 
MASTERPRIZE – 2019 – Honorable Mention – Green Architecture,  
LICC – 2021 – Winner, LOOP Design Awards 2020 – Honorable Mention – 
Sustainable & Green Architecture. Participação na exposição da European 
Cultural Centre (ECC) – Time - Space – Existence, no Palazzo BEMBO – VENEZA 
2021.

Projectos em carteira:
- Turismo Rural | Pimenta, Arouca
- Empreendimento turístico - Apartamentos turísticos | Espiunca, Arouca
- Moradias | Arouca, Areeiro, Várzea e Volta da Mata
- Habitação multifamiliar, Escariz, Arouca
- Ampliação das Quintãs Farm House, Arouca

Formado pela Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto em 2000, 
Júlio Caseiro estudou na Escola Secundária Soares dos Reis (Porto),  
licenciou-se em Artes Plásticas – Pintura pela Escola Superior de Belas Artes 
do Porto, e tornou-se mestre em Arquitectura pela Escola Universitária  
das Artes de Coimbra. 
Desde 2000 que exerce profissionalmente a Arquitectura paralelamente  
à sua carreira docente. Fundou em 2003 a Júlio Caseiro – Arquitectura, Lda.  
em Arouca, altura desde a qual tem vindo a desenvolver diversos projectos  
de diversas utilizações.

Júlio Caseiro - Arquitectura, Lda
Arq. Júlio Caseiro 
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Rua Maria Loft
Lisboa

Janeiro/2015

Vila Residencial Benfica
Lisboa

Outubro/2020

Reabilitação de Chalette Vila Ferreira
Estoril

Junho/2020

+351 915 216 065
info@kema.pt
www.kema.pt

Rua do Alecrim 47, 3.º A
1200-014 LISBOA

O nosso princípio é valorizar e acentuar a aura de reminiscência de cada 
lugar, com técnicas e elementos contemporâneos. Achamos que há sempre 
uma estória para ser descoberta e apresentada através de uma intervenção 
estudada.

O nosso principal foco é reabilitação, mas realizamos também projectos  
de construção nova, de várias escalas e funções.

KEMA studio é uma colaboração de duas arquitectas.

Após um percurso profissional de 10 anos em gabinetes portugueses, surgiu  
a vontade de criar uma estúdio próprio baseada numa abordagem criativa  
e inovadora com atenção ao pormenor.

O estúdio começou a sua actividade no ano 2015 com reabilitação de imóveis 
“imperfeitos”, recusados, em que a concretização do seu potencial, o seu 
regresso à existência, exige estudo e descoberta aprofundados.

KEMA studio
Arq. Magdalena Czapluk
Arq. Eliza Borkowska
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EDEN CINTRA
Nafarros

Março/2021

EDEN CINTRA
Sintra

Janeiro/2020

EDEN CINTRA
Sintra

Janeiro/2020

+351 211 321 179
info@khora.pt
www.khora.pt

Rua José Afonso, Lote B 10, Loja Dtª
2725-446 SINTRA

É uma proposta para uma abordagem global aos problemas suscitados por 
cada projecto em particular. As questões que se dispõem em cada projecto 
interpelam à atenção demorada nos aspectos constitutivos de acção  
do construir: sabemos que o complexo gesto do edificar é, na sua substância, 
um gesto eminentemente cultural. As suas consequências prevalecerão,  
no tempo, no espaço, na História, muito além dos constrangimentos  
do presente e nossa efémera intencionalidade.

O projecto e a prática conscientes das múltiplas implicações e consequências 
inerentes ao acto de construir exigem-nos, dia a dia, em cada projecto,  
o respeito pelos diversos e díspares contextos. Respeito que é constitutivo  
da nossa proposta de projectar e de construir: Habitar é, porém, o traço 
essencial do ser de acordo com o qual os mortais são. Quem sabe se nessa 
tentativa de concentrar o pensamento no que significa habitar e construir  
se torne mais claro que ao habitar pertence um construir e que dele recebe  
a sua essência. Já é um enorme ganho se habitar e construir se tornem  
dignos de se questionar e, assim, permanecerem dignos de se pensar.  
[Martin Heidegger].

João Amaro Correia, Arquitecto / Director Executivo
Mais de 20 anos de experiência, tendo desenvolvido trabalho, quer a título 
individual quer em regime de colaboração.
Tem sobretudo um corpo de trabalho em programas residenciais – habitação 
unifamiliar e multifamiliar – e serviços.

A KHōRA | Arquitectura / Engenharia [2019] é constituída pela experiência  
de mais de 20 anos dos seus sócios nas actividades de Arquitectura, 
Engenharia Civil e Promoção Imobiliária.
Multidisciplinar, compreende na sua área de actuação a elaboração  
de projectos de Arquitectura e Engenharia [em todas as Especialidades].

KHÖRA Arquitectura e Engenharia
Arq. João Amaro Correia
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Edifício DSTelecom - Projecto de Fundações e Estruturas
Braga

Agosto/2021

Lar de Terceira Idade - Projecto de Contenção de Fachadas
Coimbra

Julho/2020

Parque de Neves Indoor - Projecto de Fundações e Estruturas  
(Fase Concurso) - Ribeira de Pena

Agosto/2020

+351 253 248 900
geral@kn-engenharia.pt
www.kn-engenharia.pt

Parque Industrial das Sete Fontes Rua 
dos Pedreiros, 15 Adaúfe 
4710-553 BRAGA

A KN conta com uma rede de parceiros especialistas nas mais diversas áreas 
de engenharia, o que lhe permite abraçar qualquer desafio proposto.
A credibilidade conquistada no exercício da sua atividade, fruto da 
competência e profissionalismo do seu corpo técnico, aliados ao seu espírito 
de rigor e inovação, tem-lhe permitido crescer de forma consistente  
e sustentada, alargando o leque de clientes e trabalhos desenvolvidos,  
no mercado nacional e internacional.

A KN Consultores oferece uma vasta gama de serviços de engenharia, 
nomeadamente nos campos de Projeto, Consultoria e Fiscalização.  
Foi fundada em 2006 e encontra-se sediada em Braga, Portugal.
As suas áreas de intervenção abrangem todo o tipo de edifícios e obras  
de engenharia civil, possuindo experiência significativa tanto em obra nova 
como em reabilitação do edificado.
Em Projeto, apresenta-se como sendo uma empresa especialmente 
vocacionada no domínio da engenharia de estruturas e das contenções  
de fachadas. Em 2010 iniciou a implementação da tecnologia BIM nos seus 
procedimentos internos contando hoje com um vasto currículo de projetos 
desenvolvidos nesta plataforma.
No campo da Consultoria, presta serviços tais como: inspeções e diagnósticos, 
peritagens e pareceres técnicos, revisão e variantes de projetos. 
Na área da Gestão e Fiscalização de Obras a KN dispõe de equipas 
especializadas em “procurement”, gestão de contratos, fiscalização, controlo 
de custos e prazos, qualidade e coordenação de segurança e saúde em obra.

KN Engenharia, Lda
Eng. Rafael Gonçalves
Eng. Camilo Basto
Eng. Pedro Braga
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Prats Lusitânia, S.A. – Fábrica de Lentes 
Lisboa
2018

CANNPRISMA - Premium Medical Grade Cannabis – Farmacêutica  
de Cânhamo - Vila Real de Santo António

2020

Nowo – Loja Portalegre
Portalegre

2020

+351 210 146 026
geral@konceptness.com
konceptness.pt

Rua Poeta Bocage 11 C
1600-581 Telheiras LISBOA
Avenida Boavista 3176, 4100-121 PORTO 

O conceito de fazedores de sonhos está desde sempre no ADN da empresa que 
continua a avançar com o propósito de entregar a melhor solução para todos: 
pessoas, edifícios e ambiente.
A sua visão passa por estar na vanguarda da concretização dos projectos 
idealizados pelos seus clientes e ser um exemplo, no que toca a adoptar  
uma atitude de compromisso, para que cada sonho possa atingir um impacto 
positivo na sociedade e que cada decisão possa ser um pequeno passo  
para uma sociedade sustentável.

A Konceptness nasceu em 2009 pela vontade e visão da sua fundadora,  
a Arquiteta Susan Cabeceiras de querer colocar o conhecimento em prol  
do cliente e nesse sentido desenvolveu um conceito de empresa voltado  
para o desenvolvimento de projectos 360º. 
A Konceptness é uma empresa de concepção e licenciamento urbanístico que 
aborda os projectos de uma forma abrangente e multidisciplinar integrando 
nos seus serviços diferentes especialidades em AEC, nomeadamente nas 
áreas de Arquitectura, Engenharia, Ambiente, Segurança, Design e Imobiliário, 
técnicos com mais de 17 anos de experiência e apoio nas mais inovadoras 
tecnologias como sejam o BIM, com vista à entrega de projectos chave na mão 
e a garantia de zero coimas.

Konceptness
Arq. Susan Cabeceiras

Eng. Diogo Rosa
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Arena de Luanda (Mundial de Hóquei em Patins 2013) - Projecto  
de Instalações Mecânicas - Avac - Luanda, Angola

2013

Edifício para Conservação de Pescado - Projectos de Especialidades
Cahora Bassa, Moçambique

2015

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas - Remodelação  
do Sistema AVAC - Lisboa

2020

+351 220 962 601
geral@l2m.com.pt
www.l2m.com.pt

Rua Heróis de França, n.º 211, 2.º Esq
4450-158 MATOSINHOS

Desde 2008, ano de arranque da empresa, projectou e coordenou vários 
projectos e obras, desde lojas comerciais a edifícios hospitalares, complexos 
turísticos e/ou desportivos, polos industriais, edifícios escolares a edifícios  
de comércio e habitação. 
A experiência acumulada na realização de projectos no continente africano, 
adquirindo conhecimento das premissas e dificuldades neste mercado 
específico, permitiu-lhe ser responsável pela internacionalização da empresa 
em 2013, para a formação da empresa de direito moçambicano L2M-MZ.
Estando a L2M vocacionada para a prestação de serviços na área de energia, 
projectos AVAC, certificação energética, instalações elétricas, auditorias 
energéticas e consultoria, nos últimos anos tem vindo a implementar  
a metodologia BIM nos seus trabalhos. Esta permite testar soluções  
de projecto, cruzamento de especialidades, geração de quantidades e gestão 
de obra, nos projectos que gere no mercado nacional e estrangeiro.

Licenciado em Engenharia Mecânica - Ramo Fluidos e Calor na Faculdade  
de Engenharia da Universidade do Porto.
Membro sénior da OE de Portugal e reconhecido como especialista  
em Engenharia de Climatização.
No inicio da actividade profissional, esteve associado na comercialização 
de produtos AVAC que foram complementadas com cursos de formação, 
permitindo acumular experiência profissional e conhecimentos necessários 
para, em 2005, criar a sua empresa de projecto.
Engenheiro convidado para orientador de cursos de climatização, nos quais 
aborda-se os princípios gerais de soluções AVAC e o seu dimensionamento 
para elaboração de estudos económicos com vista à viabilidade financeira  
e os períodos de amortização de investimento.
Aquando do aparecimento do Sistema de Certificação Energética, torna-se 
perito qualificado reconhecido pela ADENE.
É nesta altura que surge a L2M, hoje designada como eLeMentar & Sustentável 
Unipessoal, da qual é hoje o único sócio gerente.

L2M Elementar & Sustentável
Eng. Miguel Loureiro

Quem e Quem 2022_part02_66-463.indd   280 19/05/2022   17:12:27



281

Contactos
Telf:
E-mail:
Site:

ProjeCtos

Perfil

Institucional - Design de Stands CM Seixal FIL 2020
FIL - Parque das Nações, Lisboa 

2020

Wellness - Ampliação de Ginásio 
Torre da Marinha, Seixal

2021

Habitação - Reabilitação de Moradia de Veraneio
Monte Estoril, Cascais

2021

+351 968 112 842
hello@la-archstudio.com
www.la-archstudio.com

Rua Santa Teresinha, 17C
2840-399 SEIXAL

Na LA-ArchStudio as soluções são desenvolvidas sempre com o utilizador final 
em perspectiva, sendo o mesmo a pedra angular do processo criativo  
e de design. Para tal, durante todo o processo, o Dono de Obra/cliente, tem 
acesso não só aos correntes desenhos bidimensionais, mas como a modelos 
virtuais através de plataformas digitais BIM.

A LA-ArchStudio oferece no seu pacote de serviços de arquitectura,  
design e engenharia: construção nova; reabilitação de edifícios;  
renovação/remodelação; design de stands; planeamento urbano; todas  
as especialidades; arquitectura paisagista; design, decoração; topografia; 
entre outras.

As fases de projecto incluídas nos serviços da LA-ArchStudio compreendem 
os Estudos de Viabilidade, Planeamento, Licenciamento, Projecto de Execução, 
Acompanhamento de Obra, Visualização 3D.

A LA-ArchStudio posiciona-se como solução para desafios de arquitectura  
e design e engenharia. Desde 2017 apresenta-se como um gabinete  
de arquitectura que providencia serviço personalizado aos seus clientes,  
com eficaz planeamento processual, e se substitui ao Dono de Obra na gestão 
do procedimento administrativo, ao mesmo tempo que é garantida uma 
resposta interessante e original ao problema arquitectónico colocado.

LA ArchStudio
Arq. Luís Anjos
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“One, o Mar como nunca o sentiu” - Oceanário de Lisboa
Lisboa

Janeiro/2020

Recuperação e Remodelação da Central do Caldeirão e Áreas Exteriores
Torres Novas
Janeiro/2017

Remodelação do Depósito de Nafta - Central Tejo EDP
Lisboa

Setembro/2019

+351 915 204 575
ana.robalo@laborhub.pt
www.laborhub.pt

Av. Guerra Junqueiro, n.º 9, 4.º Dto
1000-166 LISBOA

Bases que, em conjunto com a formação em Smart Cities, permite responder  
aos actuais desafios, projectos e propostas de consultoria nas diferentes 
áreas de intervenção das Smart Cities: infraestruturas, educação, mobilidade, 
urbanismo, cultura, entre outras.
O espaço, situado na fábrica de redes da antiga Companhia de Pescas 
Portuguesa, grande marco da industrialização Portuguesa na margem sul  
do rio Tejo, o meio “ideal” para o desenvolvimento da Labor Creative Hub, 
semente fractal criativa, capaz de proporcionar e disseminar sinergias 
culturais, económicas e sociais, enquadradas com as necessidades urbanas  
e com a população, através da produção e promoção de actividades  
a desenvolver no atelier e fábrica, enquanto espaço galeria, para a realização 
de eventos de curta duração.

A Labor Creative Hub, gabinete fundado pela arquitecta Ana Robalo, nasceu  
da necessidade e vontade de criar um espaço de co-working criativo, 
plataforma e oficina para uma equipa multidisciplinar experiente nas áreas  
de Arquitectura, Design, Tecnologia, Industria 4.0, Industrias Criativas, Arte  
e Cultura, numa filosofia de trabalho de equipa e parceria, desde a fase criativa 
até ao términus da obra.
Equipa pluridisciplinar de tecno-taylors, onde todas as actividades 
desenvolvidas inspiram-se na sustentabilidade e economia de recursos,  
na adaptação aos valores locais, na qualidade técnica e conceptual, inovação  
e eficiência, focadas nas necessidades dos clientes – público e privado -.
A experiência de 20 anos, propiciou investigar e desenvolver ferramentas  
e processos de trabalho para responder às diferentes escalas de projecto 
desde o planeamento urbano, arquitectura, arquitectura de interiores e design, 
e a outras áreas de interesse, como a formação, coordenação de equipas de 
trabalho, planeamento, produção de projectos e eventos culturais.  

Labor Creative Hub
Arq. Ana Robalo
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Reabilitação de Casa no Núcleo Histórico de Castelo Mendo
Almeida, Guarda

2021

Reabilitação de Chalet no Estoril
Estoril, Cascais

2021

Edifício Unifamiliar no Núcleo Histórico de Cascais
Cascais, Lisboa

2022

+351 962 683 063
info@linesandnarratives.com
www.linesandnarratives.com

Praça das Indústrias, CIP - Edifício Amarelo 
Piso 2, Sala 22, 1300-307 LISBOA

A L&N estabelece parcerias de acordo com a dimensão e complexidade  
de cada projecto, recorrendo a equipas especializadas de forma a garantir  
a supervisão e assistência técnica no desenvolvimento de cada trabalho. 

Sustentada numa sólida experiência dos seus profissionais, nomeadamente 
Magda Freitas e Ivone Fonseca, este gabinete de arquitectura assume a 
coordenação de projectos quer na vertente da produção, quer na interacção 
multidisciplinar entre as diversas equipas técnicas, necessárias à execução  
e concretização da obra.

Tem como objectivo assegurar um apoio constante e de proximidade, desde  
a concepção e construção de um conceito até à sua concretização, com vista  
à optimização e rentabilização de um investimento.

A Lines & Narratives, é um gabinete de arquitectura e consultoria técnica 
localizado em Lisboa, que desenvolve projectos para habitação, reabilitação  
de edifícios, design de interiores, escritórios, hotelaria e turismo, saúde  
e equipamentos públicos.

Com experiência consolidada em diversos programas, a Lines & Narratives  
é capaz de responder eficazmente aos desafios e questões colocadas pelos 
seus clientes, seja qual for a sua escala.

LINES & NARRATIVES
Arq. Magda Freitas
Arq. Ivone Fonseca
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Requalificação do Museu Municipal de Benavente
Benavente

2020

Estudos de Viabilidade e Concepção para Conjuntos de Edificações 
Residenciais - Montijo, Odivelas

2021

Design e Fit-out Interiores para Espaços de Escritórios e Serviços
Lisboa
2021

+351 215 936 655
linhassimples.lslt@linhassimples.pt
www.facebook.com/linhasimples/

Rua Damasceno Monteiro, 87 A
1170-113 LISBOA

Da concepção à remodelação e/ou reabilitação. procurando aliar espaço,  
forma e função em harmonia, optimizam-se ideias e a sua concretização.
Com inúmeros projectos na área da habitação e serviços, com destaque  
para a Requalificação do Museu Municipal de Benavente, do qual foi vencedor 
do concurso lançado em 2016.
Actualmente tem desenvolvido inumeros projectos na área residencial, e de 
serviços, com espcial incidencia em estudos de viabilidade para conjuntos 
habitacionais urbanos, adaptação de espaços a serviços  
e em design de interiores, na remodelação e reabiltação de habitações  
e fracções habitacionais
Nas Linhas Simples, cada projecto é único, mas a dedicação é constante!
Nas Linhas Simples, pautam-se por exceder as suas expectativas.  
“Desenhado para si. Torne-o seu e exclusivo!”

Luís Saldanha, arquitecto, formou-se em 1992 na Universidade Lusíada  
de Lisboa, na área de Projecto e Reabilitação. Durante e após a frequência  
do curso, exerceu em vários ateliers, nomeadamente no atelier  
do Arq.º José Manuel Pedreirinho, com o qual colaborou vários anos.
Em 2005/06, frequentou pós-graduação em Arquitectura e Planeamento 
Sustentável na Faculdade de Engenharia da Universidade Católica.
Durante vários anos, foi formador do INEPI na área do desenho técnico  
e posteriormente em design de interiores.
No ano de 1996, dá início à sua actividade em regime liberal e em 2013 cria  
o gabinete de arquitectura Linhas Simples. Com uma carreira na área  
de projecto e concepção, maioritariamente ligada à habitação, património  
e serviços, desenvolve igualmente competências na área da acessória técnica, 
com especial incidência na área do licenciamento, legalização e regularização 
Urbanística.
No seu atelier e tal como o nome indica, buscam-se as linhas simples, 
mantendo sempre presente a harmonia e o equilíbrio, conceitos importantes 
no pensamento arquitectónico, no design e concepção de um volume,  
de um espaço e de um ambiente. 

Linhas Simples
Arq Luís Saldanha
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Unidade de Saúde de Santa Iria da Azoia
Loures

Janeiro/2019

Habitação Unifamiliar no Estoril
Cascais

2021

Complexo Residencial em Caneças
Odivelas

2021

+351 916 148 714
studio@lisboamiroto.com
www.lisboamiroto.com

Rua Dr. Mário Charrua n.º25
1495-235 LISBOA

Ao longo dos últimos anos aperfeiçoámos a nossa abordagem  
e desenvolvemos processos para garantir que nosso design tem  
um impacto positivo no mercado actual. O foco é fornecer design inteligente  
e duradouro por meio de um ambiente colaborativo e de abordagem baseada 
no conhecimento que dê resposta às necessidades dos nossos Clientes.  
A nossa compreensão de viabilidade comercial e de construção combinada 
com um rigoroso processo de revisão de projecto garante que cada aspecto  
do programa do Cliente seja compreendido de forma abrangente e entregue 
com o mais alto padrão de qualidade.

Somos um gabinete de arquitectura empreendedor, inovador e criativo com 
sede em Algés, Oeiras, Portugal. Temos um “know-how” sólido e um amplo 
histórico na prestação de serviços a entidades públicas e privadas. Apostamos 
na concepção e coordenação de projectos de arquitectura de pequena, média 
e grande escala de elevada complexidade técnica e estética no panorama 
nacional e internacional com um eficaz contributo de design para a visão  
dos nossos Clientes.

Lisboa & Miroto 
Arq. João Lisboa Nunes

Arq, Marco Miroto
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Casa Primus 
Ponte de Lima

2021

Casa do Horizonte
Ponte de Lima

2020

Villa in Pianura
Pádua, Itália

2022

+351 258 024 414
info@lopespertile.com
www.lopespertile.com

Portugal: Rua General Norton de Matos, n.º341 R/C 
4990-118 PONTE DE LIMA
Italy: Viale del Lavoro n.º 14
35020 Ponte San Nicolò Padova

O Atelier segue os seus projetos desde o seu conceptual nascimento criativo 
até à sua rigorosa construção. Portugal permite-nos ser “arquitetos artesãos” 
onde cada elemento e detalhes possíveis do projeto são desenhados  
e construídos à medida, tornando-se únicos porque são irrepetíveis, em claro 
contraste com a serial tendência atual.
Para nós o detalhe na Arquitetura é o reflexo do todo, o detalhe é a chave  
do todo e nós chegámos ao todo só através do detalhe.

Lopes Pertile Architects é um atelier luso-italiano que tem as suas raízes  
na arquitetura contemporânea portuguesa e que mete nos próprios projetos 
toda a bagagem cultural de experiências maturadas em Itália, Portugal e EUA.
Achamos que seja necessário pensar globalmente, mas agir localmente, 
respeitando o lugar, a economia e a cultura onde intervimos.

O Atelier dedica-se à procura do essencial, do estado fundamental da matéria, 
do “porquê” e do “porque não?”. 
Este processo é aplicado aos comitentes, aos lugares, aos materiais,  
ao passado, ao presente e ao futuro, na pesquisa exaustiva das suas 
verdadeiras identidades, fazendo tábua-rasa de todos os preconceitos.

Lopes Pertile Architects
Arq. Diogo Lopes 
Arq. Sara Pertile
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Reabilitação de Edifício de Habitação 
Rua de S. Paulo, Lisboa 

2022

Reabilitação de Edifício de Habitação
Rua do Mirante, Lisboa 

2021

Reabilitação de Edifício de Habitação
Rua da Glória, Lisboa 

2021

+351 933 032 666
geral@arq-luiscandeias.pt
www.arq-luiscandeias.pt

Rua Infante D. Pedro, lote 1, Loja B
1700-244 LISBOA

Dos trabalhos realizados destacam-se a Unidade de Cuidados Continuados  
de Torre de Moncorvo e o Centro de Saúde do Lavradio no Barreiro,  
a reconversão do Hotel Lisboa Central Park e da Residencial Londres,  
o Restaurante Tavares, a Adega Machado, O Faia e as Pastelarias Versailles, 
assim como a reabilitação/ampliação da Vila Adell e um edifício de habitação 
na Rua das Canastras (Lisboa) e o recente projecto de Agroturismo para  
a Mina da Caveira (Grândola).
A actual carteira de trabalhos do gabinete encontra-se agora muito 
concentrada na reabilitação de edifícios e em intervenções relacionadas  
com turismo de habitação e agroturismo.
O gabinete trabalha em conjunto com os seus colaboradores em equipas 
pluridisciplinares especializadas em diversas áreas, dando assim resposta  
 aos desafios lançados no projecto e na construção.

Localizado no centro de Lisboa, LUÍS CANDEIAS, ARQUITECTO executa projectos 
e obras, desde arquitectura a interiores e do mobiliário à iluminação, nas áreas 
da habitação, restauração/bebidas e hotelaria/alojamento local. 
Após se licenciar em 1989, Luís Candeias trabalhou na Direcção Municipal 
de Reabilitação Urbana da Câmara Municipal de Lisboa onde desenvolveu 
projectos e fiscalizações de obras e contribuiu para a elaboração de uma 
proposta para o Plano de Salvaguarda e Valorização do Núcleo Histórico  
do Paço do Lumiar. Em Setembro de 2002 criou a PARAMENTO – Consultoria 
e Arquitectura, Lda., e em 2018 o estúdio assumiu o actual nome, agora 
compreendido na sua empresa HATCHAROUND, Estúdio de Arquitectura Lda.
Tem publicados diversos artigos na Revista AHRESP, associação  
com quem colaborou entre os anos de 2002 e 2018, sob o tema  
Arquitectura/Restauração. 

Luís Candeias Estúdio de Arquitectura
Arq. Luís Candeias
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Casa Acushla - Quinta do Prado
Vila Flor

2015

Escola Eb1+Ji - Quinta do Vieira
Custóias, Matosinhos

2009

Capela de Sta. Columbina
Gimonde, Bragança

2002

+351 222 088 997
 luis.ferreirarodrigues@gmail.com

Rua António Granjo, n.º 111
4300-029 PORTO

Em 2011 a convite da Direcção Geral das Artes, integra como perito avaliador 
na área da Arquitectura, Urbanismo e Cruzamentos Disciplinares a equipa  
da 3.ª edição do programa INOV-art, destinado a promover estágios 
internacionais a jovens com qualificação e experiência
comprovada no domínio cultural e artístico.
Em 2012 e 2014 participou a convite dos responsáveis da unidade de docência 
Proyecto IV da Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid na sessão 
de comentário crítico ao trabalho desenvolvido pelos alunos.
Doutorando em Teoria Y Pratica de Proyecto, no Departamento de Proyectos 
Arquitectónicos da Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid,  
da Universidade Politécnica de Madrid.
L_FR 2021

Luís Ferreira Rodrigues
1965
Natural de Bragança, Trás-os-Montes, concluiu o Curso Superior  
de Arquitectura da Escola Superior Artística do Porto em 1990, onde exerce 
desde então a função de docência. Actualmente, além de professor da unidade 
curricular Projecto IV, do Mestrado Integrado de Arquitectura da ESAP, integra 
também frequentemente como arguente os júris das provas de conclusão  
de curso desta escola.
Entre 1985 e 2000 colaborou com diferentes arquitectos da cidade do Porto, 
tendo após esse período iniciado a sua actividade como profissional liberal  
em diversos projectos na área da conservação e restauro de edifícios para 
além de outros de característica e programa diversificados essencialmente 
localizados no distrito do Porto, Aveiro e Bragança.
O trabalho produzido tem sido objecto de interesse nos últimos anos  
de várias publicações entre jornais, revistas e livros da especialidade nacionais 
e internacionais, tendo sido já exposta não só em Portugal como no Brasil  
e em Itália.Em 2002 foi convidado pela ACMA Centro Italiano di Arquitectura, 
a participar como docente convidado no Seminário Internazionale di 
Progettazione ÉVORA PROGETTO DEL PAESAGGIO TRA RISORSE E CONFLITTI.
Em 2005 é convidado por um dos associados da AveiroDomus para integrar 
 a equipa da InovaDomus e desenvolver em regime de coautoria o subprojecto 
de arquitectura do Projecto Casa do Futuro a edificar no Campus Universitário 
da U. A.

Luís Ferreira Rodrigues Arquitectura 
Arq. Luís Ferreira Rodrigues
Arq, Jorge Miranda
Arq. Lorenzo Dominguez Garcia
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Remodelação e Ampliação da Casa da Guia, na Rua de Varziela
União de Freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz,  

Vila Nova de Famalicão - Março/2019

Reconstrução de Edifício Industrial, na Rua da Agra n.º 53
Landim, Vila Nova de Famalicão

Dezembro/2020

Construção de Moradia Unifamiliar, na Travessa da Trovisqueira
 Gavião, Vila Nova de Famalicão

Outubro/2020

+351 252 311 996
geral@luisgranja.com
www.luisgranja.com

R. Luís Barroso - Edif. Infante D. Henrique 
590, Bloco D, 3.º andar
4760-153 VILA NOVA DE FAMALICÃO

Em paralelo, foi Consultor Técnico de cinco empresas de Construção Civil,  
em âmbito regional, técnico responsável da firma «GASNOVA - Equipamentos 
e Instalações de Gás, Lda», e Perito Avaliador Oficial, constando da lista 
autorizada por despacho do Ministro da Justiça, de 1987-10-30, publicada  
no Diário da República, II Série, nº 284, de 1987-12-11.
Foi em Julho de 1992 que constitui a sociedade «LUÍS GRANJA – Projectos  
de Engenharia e Comercialização de Imóveis, Lda», que em 2002 altera  
a sua designação social para «LUÍS GRANJA – Gabinete de Projectos, Lda». 
Para o efeito, conta com uma equipa experiente nos mais diversos tipos  
de projectos, composta actualmente por 12 colaboradores, qualificados  
e especializados nos serviços desde a concepção à utilização, nomeadamente 
na elaboração de estudos prévios, topografia, projectos de arquitectura  
e especialidades de engenharia, licenciamento industrial, gestão/coordenação 
e fiscalização da empreitada.

LUÍS MANUEL DE OLIVEIRA GRANJA, em Vila Nova de Famalicão, cidade onde 
reside e trabalha. É membro efectivo da Ordem dos Engenheiros Técnicos  
com o n.º 167. Concluiu os cursos de Engenharia Mecânica em 1977  
e de Engenharia Civil em 1986, no Instituto Superior de Engenharia  
do Porto. É casado e tem dois filhos. Iniciou a sua actividade profissional  
em Setembro de 1977, como técnico estagiário de Engenharia Mecânica  
na firma «A Boa Reguladora, Lda», onde desenvolveu trabalhos na área  
dos tornos automáticos.
A partir de Fevereiro de 1979, começou a colaborar no dimensionamento  
das Estruturas Metálicas com a firma «F. PEREIRA – Projectos e Estudos  
de Construção Civil, Lda», onde como Coordenador Geral de Serviços, 
projectou, fiscalizou e coordenou diversos trabalhos de construção civil, 
nomeadamente de Edifícios Industriais, Habitação Colectiva, Urbanizações, 
Moradias, etc.

Luís Granja Gabinete de Projectos
Eng. Luís Granja
Eng. Luís Pedro
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Apoio Agrícola 
Santa Cruz

2020

Habitação Ecológica 
Santa Cruz

2020

Moradia de Habitação
Pontinha 

2020

+351 964 702 772
lmachas@gmail.com

Rua São Nicolau, n.º 25, 2.º B
2756-170 ESTORIL

Arquitecto com muita experiência em projectos de postos de abastecimento 
de combustíveis líquidos em todo o mundo. Trabalha para projectos de várias 
companhias petrolíferas, tais como; BP, Prio, Galp, Cipol, Cepsa e Repsol.
Responsável pela área de projecto, coordenação, fiscalização e direcção  
de obras.

Luís Manuel Ribeiro da Silva Machás
Arq. Luís Manuel Ribeiro da Silva Machás
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Casa Mortuária da Ribeira Seca
Ribeira Grande, São Miguel, Açores

2018

Casa RP
Ponta Delgada, São Miguel, Açores

2022

Remodelação do Restaurante ‘Caldeiras’
Ribeira Grande, São Miguel, Açores

2021

+351 964 874 213
tristao@ltarquitectos.pt
www.ltarquitectos.pt

Rua do Mourato, 70 A
9600-224 RIBEIRA SECA

O conceito da LT - Arquitectos prende-se a uma atitude contemporânea,  
com soluções integradas, inovados e sustentáveis. O seu percurso  
na Arquitectura assenta numa visão de sustentabilidade, tentado reunir  
de forma harmoniosa a cultura dos sítios/lugares, a paisagem, as intenções 
do cliente e a sua disponibilidade económica. Tem vindo a desenvolver 
projectos na área da habitação, comércio, escritórios, espaços religiosos, 
empreendimento turísticom e restauração. Apesar de sedeado nos Açores, não 
se encontra em isolamento territorial, tem projectos construídos em Portugal 
continental e França. Tendo em conta o seu interesse pelo pormenor cria, 
também, peças de design personalizadas para os projetos elaborados.
Entre 2014 e 2017 foi membro da Direcção (tesoureiro) da Delegação  
dos Açores da Ordem dos Arquitectos.
Entre 2017 e 2019, foi assistente convidado das disciplinas de Tecnologias da 
Construção e Gramáticas de composição e representação do curso  
de Arquitectura da Universidade dos Açores.
Desde Julho de 2020 é Delegado da Ordem dos Arquitectos - Círculo Territorial 
Açores.

Luís Manuel Martins Tristão nasceu em França, a 12 de agosto de 1981.
Arquitecto licenciado pela Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto 
em 2007, cria o seu próprio escritório com o objetivo de exteriorizar  
o seu conceito.
O escritório ´Luís Tristão - Arquitectos’ foi fundado em 2009, com sede  
em São Miguel - Açores, desde 2012, e conta com uma equipa equilibrada  
e multidisciplinar.

Luís Tristão Arquitectos
Arq. Luís Tristão
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Recuperação das Instalações da Cerâmica Antiga
Coimbra

2018

Casa da Bica Debaixo
Pocariça

2020

Adega na Herdade da Torre de Palma
Vaiamente, Portalegre

2014

+351 967 314 754
luisabebiano@gmail.com
luisabebiano.blogspot.com

Rua Dr. António José de Almeida, n.º 14
3030-265 COIMBRA

Tem sido distinguida em diversos concursos sobre obra realizada, 
nomeadamente: Prémio Mies Van Der Rohe (nomeada em 2015),  
Prémio Nacional de Arquitectura em Madeira ( finalista em 2017),  
Prémio Nacional de Reabilitação Urbana (2017), Premis Fad (seleccionada  
em 2013, 2015 e 2018), 
Prémio Municipal de Arquitectura Diogo de Castilho (2019), Prémio Teotónio 
Pereira - IHRU (2019) e Prémio Vilalva (2019), atribuído pela Fundação 
Calouste Gulbenkian. Está nomeada para o European Award for Architectural 
Heritage Intervention de 2021.
Foi Assistente Convidada na Universidade de Coimbra, no âmbito do mestrado 
ALA - Architecture, Landscape, Archeology em 2019.

Tem atelier próprio de Arquitectura desde 2010, fundado na Incubadora  
do Instituto Pedro Nunes, em Coimbra.
Desenvolve projectos que a relacionam com diversas artes como a música,  
o teatro e o cinema: universo temático que é a base da investigação que está  
a desenvolver para a tese de doutoramento.
Licenciada em Arquitectura pela Faculdade de Ciências da Universidade  
de Coimbra (com uma passagem pelo Politécnico de Torino, Itália), foi 
distinguida com o Prémio Escolar Quartel Mestre General W. Elsden.
Iniciou a sua actividade enquanto arquitecta independente com trabalhos  
para Angola; a sua actividade enquanto Directora de Arte na equipe do 
realizador António Ferreira e a sua actividade na cenografia com João 
Mendes Ribeiro, com quem estagiou para a Ordem dos Arquitectos nos anos 
2006/2007, e com quem trabalha pontualmente em co-autoria.
Desenvolve uma forma sistematizada para o fabrico automatizado  
de protótipos relacionados com a arquitectura, indústria cerâmica e design.

Luísa Bebiano Arquitectos
Arq. Luísa Bebiano
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Loteamento AUGI - Terra do Barros
Manique-de-Baixo, Cascais

Janeiro/2017

Remodelação da Colectividade do Grupo Musical Desportivo 31  
de Janeiro - Manique-de-Baixo, Cascais

2016

Casa Ricardo Pereira - Moradia Unifamiliar - Projectos de Loteamento, 
Arquitectura, Especialidades - Bicesse, Cascais

2018

+351 963 974 783
m2r2ark@gmail.com
www.facebook.com/m2r2architecture/

Av. República, 120 A
2780-158 OEIRAS

Labora desde 1988 na C. Civil e Obras Públicas, sendo o maior contributo  
para a sua experiência internacional, a Odebrecht, no planeamento,  
design e acompanhamento de grandes obras públicas ( > 10,000,000 €, )  
no Dep. Orçamentação e Propostas, tais como: Aeroporto Internac. 
Mongomoyen, Guiné Equatorial; Proj. ferroviário, Cais fluvial e Estrut. marinhas 
da Mina de ferro  
de Nimba, Projecto Simandou, Guiné Conakry; Obras rodoviárias p/estaleiro  
de Afungi, Projecto de Gás Natural Liquefeito e Corredor Ferroviário 
Internacional Nacala-Moatize, Moçambique; Barragem do Fridão;  
Estação Ferroviária TGV - Évora e Circuito Baleizão/Quintos, Alargamento  
daRede de Abastecimento do Alqueva da EDIA.
Implementou a Área de Controlo de Custos na Congruência  
e no Gab. Engenharia Habitar os Projectos de execução de urbanizações.
Na Div. Áreas Degradadas, Dep. Requalificação Urbana, da Câm. Municipal  
de Cascais, participou na elaboração da Conferência: “Áreas Urbanas  
de Génese Ilegal – Projectos Para a Legalização de um Sonho”, bem como  
no debate inserido no Proj. Investigação: “Reconversão e reinserção urbana  
de bairros de génese ilegal”, promovido pela Arqtª Isabel Raposo / Sílvia Jorge 
da GESTUAL - Grupo de Estudos Sócio - Territoriais Urbanos e Acção Local, 
CIAUD. FAUTL.
No grupo de trabalho da CNAD, levantamento de dificuldades arquitectónicas 
dos percursos desde os Centros de Saúde do Concelho de Cascais até  
à paragem mais próxima de transporte público, para criar uma nova via  
na cidade, que se chamasse “PAG – Percurso de Acessibilidade Garantida”.

Obteve o Mestrado e a Pós-graduação BIM na ULHT- Universidade Lusófona, 
Lisboa, 2009/2014. Actual doutorando em Arquitectura, com o tema: 
“Arquitectura e sociabilização na autoconstrução em AUGI – Regionalismos”  
e Autor de artigos de opinião publicados em revistas da especialidade. 
Exerce em gabinete próprio – m2r2 architecture – Cascais  – trata  
da concepção e desenvolvimento de projectos de arquitectura, urbanizações  
e reconversões de AUGI’s.

M2r2 architecture
Arq. Marco Roquete Ramos
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Casa CA
Torres Vedras

2021

Escola Superior de Saúde de Torres Vedras
Torres Vedras

2021

Residências Universitárias no Centro Histórico de Torres Vedras
Torres Vedras

2020

+351 261 060 324
info@madalenapereira.com
www.madalenapereira.com

Rua Dr. Gomes Leal, n.º 3 A
2560-331 TORRES VEDRAS

Desenvolve as várias fases de um projecto, desde o programa base, passando 
pelo estudo prévio, licenciamento, projecto de execução e acompanhamento 
de obra.

Actua no âmbito da reabilitação e construção a diferentes escalas:
Arquitectura (Desenho Urbano, Habitação, Equipamentos e Serviços)
Design de interiores
Design de mobiliário

Atelier de arquitectura sediado em Torres Vedras.

Estrutura que trabalha em colaboração com diferentes profissionais como 
engenheiros, arquitectos paisagistas, designers, artistas plásticos e artesãos, 
e que assegura em todas as etapas de cada projecto, uma visão ampla, plural 
e coordenada.

Apresenta propostas distintas e específicas para cada situação, com base  
na compreensão cuidada e de um olhar sensível do contexto em que se insere 
e na reinvenção da tradição portuguesa.

Madalena Pereira Arquitetura
Arq. Madalena Pereira
Arq. Rita Santos
Arq. Mariana Rebelo
Arq. José Frutuoso
Arq. André Marques
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Casa no Bairro do Restelo
Lisboa
2020

Edifíco de Habitação na Travessa de São Plácido
Estrela, Lisboa

2020

Edifíco de Habitação 
Rua Castilho, Lisboa

2019

+351 213 863 513
info@amb-arquitectos.com
www.amb-arquitectos.com/pt

Travessa das Terras de Sant’Ana, n.º 3
Porta 3, 1269-101 LISBOA

Metodologia
Temos como objectivo principal criar espaços criativos e funcionais sempre 
com especial atenção aos interesses e aspirações do cliente. Os nossos 
projectos são elaborados de uma forma personalizada, cada projecto é único  
e coerente. Desenvolvemos os projectos pormenorizadamente de forma  
a garantir a maior eficiência na fase de obra e o resultado final pretendido.

O trabalho é desenvolvido em coordenação com as diferentes especialidades, 
abrangendo todas as fases de projecto desde a concepção  
ao acompanhamento de obra.

Mafalda Batalha, arquitecta licenciada pela Faculdade de Ciências e Tecnologia 
da Universidade de Coimbra.
Em 1999 forma atelier com o arquitecto Victor Ennes, depois de colaboração 
no atelier do arquitecto Hestnes Ferreira, entre 1994 e 1999. Em 2008 
estabelece atelier próprio, desenvolvendo projectos em diferentes áreas  
de trabalho: habitação, escritórios, clínicas, remodelação, reabilitação, entre 
outros. A obra Casa no Restelo, em Lisboa, foi distinguida com Menção Honrosa 
do Prémio Valmor 2015.

Mafalda Batalha Arquitectos
Arq. Mafalda Batalha
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Construção de Prédio Multifamiliar de Habitação e Comércio - 19 Fogos 
e 1 Comércio (em apreciação camarária )- Elaborou Projectos  

de Estruturas e Resíduos Sólidos - Nogueira, Maia - Janeiro/2022

Reabilitação e Ampliação de Moradia Unifamiliar (em inícios  
de construção) - Elaborou os Projectos de Estruturas e Ventilação  
- (ano de 2018 e aditamento em 2022) - Gaveto da Rua de Cidres  

e da Rua do Gatanhal, Stª. Cruz do Bispo, Matosinhos

Conjunto de 5 Moradias, em Loteamento de Promoção Própria  
- Projectos de Estruturas (em elaboração) - Matosinhos - 2022

+351 932 292 296
manueljosecunha@gmail.com

Rua do Bonfim, n.º 190 
4300-069 PORTO

Aprecia o património antigo, tais como, casas antigas, solares, etc..., portais, 
brasões e aldrabas e batentes, onde tem um blogue em que insere e descreve 
assuntos relacionados com estes temas:  
http://manueljosecunha.blogspot.com/
Lançou um livro com a inventariação de todas as pedras de armas  
e/ou brasões da Cidade do Porto, no ano de 2014,
Escreve artigos para a Revista Orpheu, Camara Municipal de Paredes.

Formado em Engenharia Civil, pelo ISEP 84/88 (bacharelato) e pela Fernando 
Pessoa (licenciatura), tem também a formação em Avaliação Imobiliária.
É Técnico Superior da autarquia de Valongo na área das Obras Municipais,  
onde participa na elaboração e acompanhamento de obras.
Para além disso elabora em parceria com arquitetos e engenheiros,  
em projectos de edifícios, nas especialidades de estruturas, gás, redes  
de águas e esgotos e ventilação natural. 
Faz avaliações imobiliárias, essencialmente, no âmbito  
de heranças/habilitações de herdeiros e de bens privados a titulo individual.

Manuel José Silva Álvares da Cunha
Eng. Manuel José Silva Álvares da Cunha
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Hotel Mama Shelter 
Lisboa 
2021

Edifício de Escritório Latino Coelho 
Porto
2021

Faculdade de Medicina da Universidade Católica Portuguesa
Lisboa
2021

+351 211 956 725
geral@mapengenharia.pt
www.mapengenharia.pt

Sede: Edifício Amoreiras Square - Rua Carlos Alberto 
da Mota Pinto n.º 17, 8.º B, 1070-313 LISBOA
Delegação Norte: Rua Arquitecto Cassiano Barbosa
n.º 6 F, 1.º andar, sala 15, 4100-009 PORTO

Diogo Guerra Abecasis, Engenheiro Civil, licenciado pelo Instituto Superior 
Técnico da Universidade Técnica de Lisboa, está inscrito na ordem  
dos Engenheiros como membro sénior, e possui uma pós-graduação  
em Gestão Executiva pelo Instituto Superior de Economia e Gestão.
Como formação complementar, frequentou vários cursos técnicos 
especializados no âmbito de Obras Hidráulicas e Ambiente, Edifícios  
e Obras Industriais, Pontes e Viadutos.
Iniciou a sua actividade profissional em 2001 na Engil (Grupo Mota-Engil), 
onde permaneceu até 2005, exercendo funções de Direcção de Obra em vários 
Projectos. 
Em 2005, começa a trabalhar na empresa Construtora UDRA (Grupo San Jose), 
assumindo o cargo de Director de Obra em diversas Empreitadas de Edifícios 
(Hotéis, Residenciais, Escolas) até 2009. Em 2009, transita para a empresa  
Rui Ribeiro Construções, exercendo também as funções de Director de Obra 
em vários projectos imobiliários, onde permaneceu até 2012.
Em 2013, funda a MAP Engenharia em conjunto com o Eng. José Rui Meneses 
e Castro.
A dedicação de ambos, faz da MAP Engenharia uma empresa de construção 
e reabilitação da nova geração, competente, com uma excelente equipa, 
totalmente orientada para o cliente.
MAP Engenharia é uma empresa certificada pela norma ISO 9001:2015  
e detentora do Alvará de Construção n.º 70467 – PUB.

José Rui Meneses e Castro é Engenheiro Civil, inscrito na Ordem  
dos Engenheiros, licenciado pelo Instituto Superior Técnico da antiga 
Universidade Técnica de Lisboa, e possui um mestrado em Gestão e Avaliação 
Imobiliária pelo Instituto Superior de Economia e Gestão. 
Como formação complementar, realizou vários cursos na área  
da orçamentação, planeamento e gestão, tendo ainda formação nas áreas  
de liderança, ética profissional, gestão de negócios e relações interpessoais. 
Em 2001, iniciou a sua actividade profissional na Somague (Grupo Sacyr), 
como comercial executivo, função que executou até 2003. Em 2003, assume  
o cargo de Director de Obra até 2007. 
Começa a trabalhar na empresa The Edge Group SGPS, em 2007, onde ocupou 
o cargo de Director de Projecto, com a responsabilidade do desenvolvimento 
imobiliário do grupo e onde manteve funções executivas até 2015. 
Em 2013, funda a MAP Engenharia, empresa de construção e reabilitação  
em diversos sectores imobiliários (residencial, hotelaria, comercial, escritórios, 
infraestruturas e industrial), em conjunto com o Eng. Diogo Guerra Abecasis. 

MAP Engenharia
Eng. José Rui Meneses e Castro

Eng. Diogo Guerra Abecasis
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Vila Residencial - Reabilitação
Benfica, Lisboa

2021

Prédio São Vicente - Reabilitação
São Vicente, Lisboa

2021

Casa Chão dos Meninos - Construção nova
Sintra
2021

+351 961 066 750
arqmarciodecampos@gmail.com
www.marciodecampos.com

Rua do Alecrim, n,º 47, 3 A
1200-014 LISBOA

COORDENAÇÃO E GESTÃO DE PROJECTOS
Gestão de projectos criativos e inovadores numa relação de coordenação  
com todas as especialidades e intervenientes em todas as fases.

REABILITAÇÃO SUSTENTÁVEL
Valorização do contexto histórico como ponto de partida para  
a sustentabilidade económica e ambiental e para a valorização do imóvel.

ECODESIGN
Desenvolvimento de projectos sustentáveis aliando estratégias de ecodesign 
na forma em como os edifícios se relacionam com a natureza, utilizam  
os recursos naturais e energias renováveis.

CONSULTORIA
Análise de viabilidade do projecto tendo em consideração os regulamentos 
vigentes, as características do investimento e a sua sustentabilidade.

Entre a fluidez do pensamento e a materialização da ideia, Márcio de Campos 
considera o contexto de cada projecto único, formalizando a sua filosofia 
conceptual no desenvolvimento de soluções integradas no âmbito  
da Arquitectura, Design de Interiores, Sustentabilidade e Economia Circular  
na Construção. Com o propósito de desenhar edifícios que promovam  
o sentido de lugar, coexistência e o Desenvolvimento Sustentável das cidades, 
ambiciona-se que qualquer intervenção nossa promova a neutralidade 
carbónica, potenciando ambientes interiores mais saudáveis com zero 
emissões e cidades mais inclusivas e resilientes.

Dispomos de soluções focadas nas necessidades dos nossos clientes, 
dispondo das seguintes áreas de actuação:

PROJECTOS DE ARQUITECTURA
Projectos desde a fase de estudo prévio e licenciamento ao projecto  
de execução e acompanhamento de obra, em edifícios de habitação, 
escritórios, equipamentos, comércio, restauração e arquitectura efémera.

DESIGN DE INTERIORES
Soluções integradas que complementam o projecto de arquitectura e que se 
desdobram em ambientes interiores diferenciadores e qualificados tanto  
em habitação, comércio e restauração.

Márcio de Campos Architecture + Interior Design
Arq. Márcio de Campos
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Restaurante Recatu - Vencedor de um Prémio Silver nos MUSE CREATIVE 
AWARDS - Aveiro

Outubro/2019

Velvet Med Healthcare Solutions S.A 
Coimbra

Janeiro/2021

Andar modelo empreendimento Terraços do Rio
Coimbra

Janeiro/2022

+351 912 674 751
geral@mariavilhena.pt
www.mariavilhena.pt

Av. das Laranjeiras, Ed. das Fontes
Bloco 1, 2.º D
3780-222 ANADIA

Maria Vilhena é licenciada em Design pelo IADE desde 2009. Iniciou o seu 
percurso profissional no desenvolvimento de produto na área de iluminação e, 
depois de passar por lojas de decoração como designer de interiores, lançou  
o seu projecto em 2013 e em 2014 lançou uma marca em nome próprio:  
Maria Vilhena Interior Design.
Exigente e apaixonada pelo seu trabalho, sediou a empresa na sua cidade 
natal, em Anadia, que lhe serve de ponto partida para os vários projectos  
em território nacional, mas também no Brasil, EUA ou Luxemburgo.
Não diz que não a nenhum desafio, o que lhe permite criar conceitos e espaços 
habitacionais e empresariais únicos e adaptados às exigências e necessidades 
dos seus clientes.
Maria Vilhena lançou, ainda, a poltrona BLAST, projecto da sua autoria  
e que complementa com um candeeiro e uma linha de espelhos e tapetes.
Peças únicas que integram uma linha de desenvolvimento de mobiliário.
Em 2017 deu um novo passo e expandiu a sua empresa até à capital.  
Abre assim, em Lisboa, um escritório.

Melhorar produtividade, reduzir custos e tempo e acrescentar valor ao cliente.
São estes os pressupostos do lean design, a metodologia que o atelier  
Maria Vilhena Design aplica em todos os seus projectos.
Contribuir para um ambiente ergonómico, confortável e esteticamente bonito, 
seja numa empresa ou habitação, são pontos fundamentais que delineiam 
todos os projectos.
O lean design estuda as pessoas, famílias ou empresas, e permite criar 
espaços mais eficazes e eficientes, tornando a sua vida mais rápida  
e facilitada. O objectivo final é o de tornar um espaço num lugar mais 
facilitador, sempre de braço dado com o conforto e a estética.
O atelier Maria Vilhena pode oferecer várias soluções: desde o estudo da planta, 
à definição e aplicação dos materiais ou mesmo à escolha da decoração final. 
Para isto conta com uma equipa com vários parceiros que reúne a mesma 
visão: materializar os sonhos dos seus clientes, com a qualidade que lhes  
é exigida.

Maria Vilhena Design
Designer Maria Vilhena
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Armazém convertido em Loft 
Vila Franca de Xira

2021

Moradia Unifamiliar
Odivelas

2022

Deluxe House - Condomínio Fechado
Sintra
2022

+351 214 714 955
mbarquitetos@gmail.com
www.ci-arquitectos.pt/oa/3112/

Av. da Quinta Grande n.º 12 B
2610-159 ALFRAGIDE

Durante os anos de exercício profissional elaborou projectos e participou em 
todas as áreas da arquitectura em várias cidades nacionais e internacionais 
(comerciais, desportivas, museus e bibliotecas, habitação, hotelaria, hospitais 
e lares de idosos, escolas e administrativos).
Durante o seu percurso participou em vários cursos, workshops, conferências  
e formou um elevado número de estagiários para a OA.
Desde 2000, assume o cargo de Arquitecto Responsável de projectos SCIE  
de 1ª a 4ª categoria, onde tem colaborado com vários colegas da área.
De momento são várias as obras em curso, entre as quais duas habitações 
de luxo no Restelo – Casa Coimbra e Casa Saldanha – um empreendimento 
habitacional e hoteleiro na Avenida de Pádua e um complexo de UCC  
e Lar de Idosos em Sintra.
Actualmente, gere a Mb Arquitectos e olha para o futuro da arquitectura  
como uma temática em mudança tecnológica da qual quer e está actualizado, 
desenvolvendo projectos que respondem a isso mesmo.

Filipa Breia
Nasceu em Lisboa, em 1991, tendo frequentado o curso de mestrado integrado 
em Arquitectura pela FAUL (Faculdade de Arquitectura da Universidade  
de Lisboa), de 2009 a 2014, com nota curricular final de 17 valores.
Em 2015 foi convidada a estagiar no atelier MB Arquitectos onde integrou 
vários projectos de hotelaria, habitação e lares de idosos, participando nas 
suas diversas fases, desde o seu projecto inicial à sua concepção e construção.
Desde 2016 integra a equipa principal do mesmo atelier onde é responsável 
por novos projectos de diferentes tipologias, destacando-se o projecto/obra  
de reabilitação de habitação Moradia Restelo – Lisboa (2017/2018)  
e um projecto/ obra de reabilitação de hotelaria America Diamonds Hotel – 
Lisboa (2018).
Após convite da CML para exposição do trabalho final de Mestrado,  
tem participado activamente em acções de formação e aperfeiçoamento  
de competências, tendo presença assídua em vários cursos, palestras, 
workshops, conferências e seminários.

Mário Breia
Nasceu em Mafra, em 1959 e licenciou-se em Arquitectura, em 1983,  
pela ESBAL (Escola Superior de Belas Artes de Lisboa) com nota distinta.  
Foi professor em várias escolas do país leccionando temáticas artísticas  
ao ensino secundário.
Em 1987 formou o atelier MB Arquitectos, onde desde então assume o cargo 
de Arquitecto Principal e Responsável do mesmo.

Mário Breia Gabinete de Arquitectura Unipessoal
Arq. Mário Breia
Arq. Filipa Breia
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Reabilitação da Fachada do Motel Havay
Leça da Palmeira

Março/2017

Habitação unifamiliar
São Pedro da Cova

Janeiro/2020

Habitação unifamiliar
Maia

Janeiro/2021

+351 962 831 444
mariolima.arquitecto@gmail.com
www.mariolima-arquitecto.com

Travessa Sidónio País, n.º 28, sala G
Nogueira e Silva Escura
4475-499 MAIA

A estrutura do atelier é volátil pois normalmente funciona num regime  
de parcerias, seja entre arquitectos ou com os demais intervenientes  
no natural desenvolvimento de um projecto.
Maioritariamente dedicado numa primeira fase de formação á experimentação, 
enquanto modelo de estudo/procura e consequentemente á elaboração  
de propostas para concursos públicos nacionais e internacionais, dos quais  
se destacam projectos para a Dinamarca, Bulgária, Espanha e Itália,  
o atelier tem vindo a desenvolver um alargado e diverso portfólio nas áreas  
da arquitectura , design de interiores e construção.
Assumidamente de vocação laboratorial a presença e importância do desenho 
conferem a atelier um caracter de continua transformação.
De princípios fortes no que toca á sua linha orientadora, na defesa da equidade, 
livre arbítrio e sustentabilidade do espaço o atelier aposta numa visão 
prospética, de procura de novos valores, sem que isto determine uma ruptura 
com a história e a natural passagem de conhecimento.

Nasce na Maia em 1982, finaliza o curso de artes visuais na Escola Artística  
de Soares dos Reis em 1999 e licencia-se em Arquitectura pela FAULP 
(Faculdade de Arquitectura da Universidade Lusíada do Porto) em 2006.
Em 2007 efectua o estágio de admissão á ordem dos arquitectos no atelier  
do arquitecto José Miguel Regueiras e ao mesmo tempo inicia colaboração  
no departamento de obras municipais da câmara municipal da Maia.
Em 2010 inicia colaboração no departamento de obras municipais da câmara 
municipal do Marco de Canaveses e estabelece uma série de parcerias ligadas 
ao desenvolvimento e estudo de propostas para concursos públicos nacionais 
e internacionais, fundando em 2013 o seu atelier com nome próprio.
Com actividade desde 2013 o atelier está essencialmente vocacionado para  
a elaboração de projectos de arquitectura e design de âmbito e escala diversos, 
sendo que se encontra aberto a todo o tipo de intervenções no campo artístico.

Mário Lima - arquitecto
Arq. Mário Lima
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Casa Alma 20
Lagos
2020

Stª Maria Apartments
Lagos
2021

Casa Bombarral
Bombarral

2021

+351 282 768 095
geral@mariomartins.com
www.mariomartins.com

Sede: Rua Francisco Xavier Ataíde de Oliveira  
Lote 31/32, Loja P - 8600-775 LAGOS
Delegação Lisboa: Rua Latino Coelho 87
1050-134 LISBOA

O trabalho realizado tem vindo a merecer ao longo dos anos, diversos prémios 
e tem sido referência em várias publicações nacionais e internacionais.  
Em 2011, foi publicado o livro “Houses Mário Martins”, em 2012 “1+1 Mário 
Martins”, em 2015 “Mário Martins - Projectos” e em 2017 a Monografia 
denominada de “Houses Traços de um percurso - Mário Martins”.

A empresa, MÁRIO MARTINS - ATELIER DE ARQUITECTURA, LDA, sediada  
em Lagos e com escritório em Lisboa, Portugal, exerce há cerca de 30 anos 
uma actividade contínua no domínio da arquitectura e urbanismo.

A empresa é constituída por uma vasta equipa de trabalho, acrescida de um 
conjunto de especialistas técnicos, que colaboram em projectos de diversas 
áreas e especialidades. 

Da intensa actividade, ao longo das últimas décadas, resulta um já 
considerável volume e diversidade de obra construída: habitação unifamiliar, 
habitação colectiva, condomínios habitacionais, empreendimentos turísticos, 
equipamentos públicos e privados, requalificação urbana e urbanismo.

Mário Martins Atelier
Arq. Mário Martins
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Casa dos Mores
Carvoeiro

2020

Blackforest House
Blackforest, Baiersbronn, Alemanha

2020

Surf House Sagres
Sagres
2022

+351 282 431 083
info@marleneuldschmidt.com
www.marleneuldschmidt.com

Escadinhas do Arade, 6
8400-238 FERRAGUDO

Marlene cresceu numa cidade medieval muralhada na Alemanha, onde quase 
tudo era feito por artesãos locais. O seu círculo familiar consistia de um 
moleiro, um restaurador de pinturas, um seleiro, uma costureira e um vizinho 
serralheiro. O tempo passado no Werkbund Werkstatt Nuernberg deu a Marlene 
a oportunidade de trabalhar com vários materiais e de aprender as suas 
potenciais aplicações. Hoje, as lembranças de observar os artesãos a trabalhar 
são um elemento importante na sua abordagem à arquitectura.
A filosofia do atelier assenta na premissa que a arquitectura e o design devem 
estar em contexto com o habitat, a topografia e o património do local.
Um equilíbrio entre arquitectura, paisagem e as pessoas é essencial para 
cada projecto. Os conceitos imaginativos desenvolvidos no atelier combinam 
materiais naturais e design contemporâneo para criar volumes de luz e espaço.
O conhecimento sobre os materiais e o uso de pessoal local qualificado são 
parte integrante do processo de design.
O atelier trabalha em uma variedade de projectos desafiantes e diversificados  
e a abordagem flexível e aberta oferece soluções harmoniosas  
e entusiasmantes para os clientes.
A equipa é composta por Marlene e um grupo de jovens arquitectos 
portugueses dinâmicos e bem como por presença regular de estagiários.

Marlene Uldschmidt estudou arquitectura na HAWK Universidade de Ciências 
Aplicadas e Artes, Faculdade de Arquitectura, Engenharia e Conservação.
Durante vários anos, especializou-se em projectos de conservação  
na Alemanha. A MARLENE ULDSCHMIDT ARCHITECTS foi fundada em Ferragudo, 
Algarve, em 2005. Marlene é membro da Architektenkammer na Alemanha,  
da Ordem dos Arquitectos de Portugal, e do Royal Institute of British Architects 
RIBA.

MARLENE ULDSCHMIDT
Arq. Marlene Uldschmidt

Quem e Quem 2022_part02_66-463.indd   303 19/05/2022   17:12:42



304

Projectos

contactos
Telf:
E-mail:
Site:

Perfil

Co-Living em Matosinhos - 850m2 - Serviços
Matosinhos

2021

Quinta da Freixeira - 162 750m2 - Loteamento e Habitação
Loures
2021

Niemi Lahti Industrial Site - 155 000 m2 - Urban Masterplan
Lahti, Finland

2021

+351 226 182 045
media@masslab.pt
www.masslab.pt/

Av. da Boavista, 3769, L 7
4100 – 139 PORTO

Em pouco tempo, a MASS Lab alcançou reconhecimento além fronteiras por 
ter vencido alguns concursos internacionais, com especial enfoque dos países 
Nórdicos, entre outros destaques também em concursos nacionais.

O portfólio diversificado e ampliado a várias escalas inclui todo o tipo  
de projectos, desde a reabilitação de estruturas industriais e comerciais,  
de residências de estudantes a edifícios de habitação coletiva e urbanismo,  
e ainda a elaboração de planos urbanos, progredindo no caminho da inovação 
arquitectónica e no constantemente repensar a cidade e a habitação.

MASS Lab é um escritório inovador e contemporâneo nas áreas  
de arquitectura, urbanismo e arquitectura paisagística, sediado no Porto. 
Fundada em 2014 por Duarte Ramalho Fontes, Diogo Sousa Rocha e Lourenço 
Menezes Rodrigues, os três com portfolio em empresas internacionais como 
os OMA de Rem Koolhaas, os Kengo Kuma and Associates e os BIG (Bjark Ingles 
Group) e nomes nacionais de referência como Adalberto Dias, Graça Correia  
e Camilo Rebelo. 

Actualmente conta com uma equipa de profissionais provenientes de sete 
nacionalidades diferentes, culminando numa mistura profissional e cultural 
positiva. A nossa abordagem resulta, em grande parte, da diversidade que 
procuramos nos nossos colaboradores.

A atitude da MASS Lab é inclusiva. Questões sociais, económicas e ambientais 
são integradas no processo criativo e aplicadas a várias escalas: do edifício  
ao espaço público, do planeamento urbano a design de mobiliário. 
Trabalhamos com entusiasmo, criatividade e curiosidade, e acreditamos 
que esta perspectiva é essencial no desenvolvimento de estratégias para 
um mundo em constante mudança. Acreditamos no trabalho em equipa e, 
portanto, estamos permanentemente a estabelecer colaborações  
com especialistas de diversas áreas profissionais e geográficas, de forma  
a apresentar um melhor resultado.

MASS LAB
Arq. Duarte Ramalho Fontes
Arq. Diogo Sousa Rocha
Arq. Lourenço Menezes Rodrigues

Quem e Quem 2022_part02_66-463.indd   304 19/05/2022   17:12:43



305

Contactos
Telf:
E-mail:
Site:

ProjeCtos

Perfil

Sala de Eventos em Penha Garcia
Penha Garcia

2021

Musealização da Anta do Cabeço da Anta e da Anta do Cimo do Vale  
de Alvito - Proença-a-Nova

2021

Requalificação da Antiga Escola Primária para Creche
Vila Velha de Ródão

2022

+351 272 324 525
geral@mb-arquitectos.pt
www.mb-arquitectos.pt

Rua do Arressário n.º 38
6000-185 CASTELO BRANCO

É perante este constante desafio que se adiciona a experiência  
e o conhecimento do território onde se opera, bem como o conhecimento 
adquirido o que permite diferenciar por um lado o serviço prestado,  
e por outro responder com a singularidade e celeridade necessária  
aos diferentes programas a implementar.

Mário Monteiro Benjamim, Doutor em Arquitectura pela Universidade de Évora. 
É professor auxiliar do Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes no curso  
de Mestrado Integrado em Arquitectura. Inicia a sua actividade profissional  
em 1992, e em 2003 estabelece por conta própria em Castelo Branco,  
um percurso que se tem sedimentado ao longo dos anos pela diversidade  
e complexidade dos projectos realizados, quer no sector público quer  
no privado. Um espectro de actividade que tem conseguido deambular  
do objecto à paisagem, do planeamento à investigação cientifica.  

MB Arquitectos
Arq. Mário Benjamim
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Edifício de Habitação Unifamliar na Lapa
Lisboa
2021

Hotel Lis Olympia
Lisboa
2021

Hotel Lis Jardim
Leiria
2021

+351 21 096 4740
geral@mearquitectos.net
mearquitectos.net

Rua do Carmo, 51, 6.º D
1200-093 LISBOA

Desenvolve a sua actividade profissional no âmbito do Design de Ambientes, 
elaboração e coordenação de Projecto, assim como na Consultadoria na área 
do Património, Conservação e Reabilitação Urbana, colaborando com diversas 
entidades, públicas e privadas.

Enquanto técnico da Unidade de Projecto da Baixa-Chiado (Departamento  
da Câmara Municipal de Lisboa) desempenhou diversas funções, das quais  
se destaca a Consultadoria no âmbito do Património Edificado.

Participa em diversas publicações, palestras e colóquios, desenvolvendo temas 
no âmbito do Património e da Conservação e Reabilitação Urbana.

Colabora com o arquitecto João Reino desde 2003, desenvolvendo actividade 
em empresa própria – ME Arquitectos (ModElementar, Lda.) – desde 2008.

JOÃO REINO | ARQUITECTO Licenciado em Arquitectura pela Faculdade  
de Arquitectura de Lisboa, inicia a sua actividade profissional no ramo  
da hotelaria, projectando diversas unidades hoteleiras, com especial incidência 
no Algarve.

Exerceu funções, durante cerca de doze anos, na Câmara Municipal de Lisboa, 
onde, para além de consultor em diversas áreas, é autor de projectos  
de espaço público assim como de diversos equipamentos, assinando 
igualmente projectos de reabilitação para diversos bairros históricos.

Paralelamente desenvolve actividade privada com atelier próprio, executando 
projectos e acompanhamento de obra nas áreas da habitação e comércio. 
Participa em diversos concursos merecendo o 1.º Prémio em concurso  
para a execução de edifício de apoio no Cemitério de Benfica, em Lisboa, e 
Menção Honrosa de Elevado Interesse Conceptual com o projecto  
de reabilitação e museologia do Convento de S. Francisco, em Setúbal.

Desde 2008 desenvolve actividade em empresa própria – ME Arquitectos 
(ModElementar, Lda.).

TIAGO COSTA LUÍS | DESIGNER Licenciado em Artes Decorativas Portuguesas 
pela Escola Superior de Artes Decorativas, Fundação Ricardo do Espírito  
Santo Silva.

ME Arquitectos
Designer Tiago Costa Luís
Arq. João Reino
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Infante
Rua Infante Dom Henrique, 39-45, Porto

2020

Portas São João
Rua dos Mercadores, 77, Porto

2018

Cedofeita
Rua de Cedofeita, 500, Porto

2018

+351 22 326 5171
info@mmeireles.com
www.mmeireles.com

Praceta Professor Egas Moniz, 12
4100-221 PORTO

Nas palavras de Mário Meireles: “Nos projectos de reabilitação, em especial  
nos edifícios que são património mundial, há que ser ‘humilde e minimal’ na 
forma como intervimos: queremos acrescentar, e não retirar, valor ao edifício. 
A nossa intervenção deve ser o mais discreta possível e toda a metodologia 
aplicada deve ser inspirada na época do edifício. Os interiores são muito 
trabalhados e actuais, mas sempre com apontamentos que nos fazem 
regressar à época original do edifício. Já no exterior, tentamos sempre intervir 
o mínimo possível no edifício, mantendo a sua originalidade ao máximo”. 

Atenção ao detalhe e paixão são princípios presentes em todos os projectos.
Através da autocrítica e exigência, o atelier procura superar-se projecto  
a projecto, numa busca incansável pelo melhor desenho.

Prémios - Projecto Infante:
Vencedor Ouro - Archframe Design Awards 2021 (categoria Renovação); 
Menção Honrosa - Architecture MasterPrize 2021 (categoria Renovação); 
Vencedor - Urban Design & Architecture Design Awards 2020 (categoria 
Renovação); Vencedor Prata - 2021 MUSE Awards; Vencedor Prata -  
Prémios Lusófonos de Arquitectura e Design de Interiores 2021.

Mário Meireles (Luanda, 1973) é o arquitecto fundador do atelier Meireles 
Arquitectos. Desde 2015 que o atelier se dedica sobretudo à reabilitação  
de edifícios, com especial enfoque no centro histórico do Porto.

Quando se projecta a reabilitação de um edifício não se pensa apenas  
na escala do próprio edifício, mas pensa-se também a cidade, e essa é,  
sem dúvida, uma das maiores determinações que caracterizam o atelier. 
Quando se reabilita, acrescenta-se prazo de vida ao edifício, sustentado  
por qualidade de habitação actual e futura, seja no conforto, tecnologia  
e eficiência. Para o atelier Meireles Arquitectos, a reabilitação só é possível se 
for sustentável; não é viável de outra forma. Cumpre-se seguramente com 
todas as exigências e requisitos necessários para a qualidade  
da habitabilidade.

Meireles Arquitectos
Arq. Mário Meireles
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Casa Mortuária de Barrancos
Barrancos

Setembro/2019

Casa das Janelas Verdes
Lisboa

Novembro/2020

Casa Celeste 
Moimenta da Beira

Dezembro/2021

+351 966 591 050
mesa.atelier@mail.com
www.mesaatelier.com

Rua Frei Carlos, 17
1600-095 LISBOA

2019 1º Prémio Prémio Internacional de Arquitectura de Baku – Common Ruins 
“La Mothe Chandeniers”, França - Restauro e Reconstrução de Edifícios 
2019 1º Prémio - Concurso Público para a Casa Mortuária de Barrancos  
(Câmara Municipal de Barrancos e assessoria técnica da Ordem  
dos Arquitectos)
2021 Menção Honrosa. LOTUS HOUSE “Yoga House on a Cliff”, Oleiros, Portugal
2021 2º Prémio - Concurso Público para o Mercado Municipal de Vila Franca 
 do Campo ( Câmara Municipal de Vila Franca do Campo e assessoria técnica 
da Ordem dos Arquitectos)
2021 Projecto Seleccionado Prémio Nacional de Reabilitação Urbana  
“Casa das Janelas Verdes”, Lisboa
2021 Projecto Finalista AZ Awards “Casa das Janelas Verdes”, Lisboa
2021 Projeto Selecionado. Prémis FAD 2021 “Casa das Janelas Verdes”, Lisboa

Mesa atelier é a consequência do intenso trabalho de investigação  
e experimentação iniciado no meio académico e que progride para  
o desenvolvimento de vários projectos apresentados nos mais diversos 
concursos de arquitectura nacionais e internacionais.
A abordagem a cada projecto exprime-se no reconhecimento do território,  
nos seus valores e nos elementos que o caracterizam. Esta metodologia 
permite atribuir a cada intervenção características únicas de valorização  
e entendimento dos elementos construídos e biofísicos. Sendo cada projecto 
único, é no emprego das matérias-primas locais, no estudo das técnicas 
construtivas da arquitectura vernacular, na economia de recursos e nos valores 
presentes em cada edificação ou paisagem envolvente que se encontra o fio 
condutor para a maioria das abordagens e intervenções.

Reconhecimentos e prémios
2017 1º Prémio Concurso Internacional “Blue Clay Country Spa, Latvia”, 
Beebreeders
2017 2º Prémio Prémio Internacional de Arquitectura de Baku –  
“Blue Clay Country Spa, Latvia” - Melhor Projecto Não-Construído 
2019 Menção Dourada  Concurso Internacional Common Ruins  
“La Mothe Chandeniers”,  YAC Young Architects Competitions

Mesa atelier
Arq. Ana Isabel Santos
Arq. João Varela
Arq. Paulo Dias
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The Rebello Luxury Hotel Apartments 
Vila Nova de Gaia

2017

Museu Hotel Palácio 
Junqueira, Belém

2018

Hyatt Regency Residences 
Junqueira, Belém

2019

351 213 904 297
geral@metrourbe.com
www.metrourbe.com

Av. 24 de Julho n.º 72
1200-869 LISBOA

Os desafios apresentados pelos clientes são exaustivamente testados  
e formatados para responder às exigências mais actuais, a filosofia impressa 
ao desenvolvimento de projecto, tem como princípio de que a arquitectura 
deve ser resposta a uma necessidade concreta acrescida de valor em termos 
conceptuais e sustentáveis.

Em vez de impor um estilo em diferentes locais e climas, ou perseguido, 
independentemente do programa, o carácter único de uma ideia, o local  
torna-se o ponto de partida para definir o conceito arquitectónico.  
Enquanto implanta cada obra arquitectónica, a METRO URBE esforça-se  
em obter uma experiência de tempo, espaço, luz e materiais. 

As experiência e conhecimento adquiridos são aplicados a todos  
os sectores do desenvolvimento, liderando com responsabilidade e gerindo  
as competências com um objectivo focalizado, o de perseguir a melhor 
solução, trabalhando com o objectivo de construir a equipe certa  
para cada projecto 

A METRO URBE encontra-se neste momento associada ao desenvolvimento  
de vários projectos em curso e em obra dos quais se destacam, o Edifício  
para hotel-apartamentos da cadeia Hyatt Regency, localizado na zona  
de Belém/Junqueira em frente ao Rio Tejo; o edifício de Escritórios com 
14 pisos localizada no Parque das Nações ao lado da Estação do Oriente 
denominado K-Tower, o MUSEU HOTEL PALÁCIO, no Palácio do Seculo XVIII  
de caris aristocrático na zona palaciana da Rua da Junqueira e a Torre 
destinada a Habitação e Comércio com 15 pisos inserido no empreendimento 
Jardins de Miraflores em Oeiras.

A METRO URBE foi fundada em 2005 por João Pedras e Hélder da Silva 
Cordeiro, após vários anos de experiência noutros gabinetes.

Com trabalho realizado em Portugal e estrangeiro, possui uma equipe 
multidisciplinar de 15 arquitectos habilitada a abordar várias áreas e 
programas complexos bem como ligação a vários especialistas das diversas 
áreas de engenharias.

A política de crescimento da equipe assentou ao longo dos anos numa procura 
constante de formação, informação e experimentalismo, aliadas a ferramentas 
mais actuais que permitam modelar as ideias e transformá-las em projectos 
arquitectura singulares totalmente desenvolvidos com recurso a tecnologia 
BIM.

METRO URBE Projectos e Consultoria em  
Arquitectura, Lda

Arq. Hélder da Silva Cordeiro
Arq. João Pedras
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Hotel de 4 estrelas
Marginal, Oeiras

2020

Remodelação de Edifício Habitacional Pombalino
Rua do Ouro, Lisboa

2020

Remodelação de Quinta para fins Habitacionais
Telhadouro, Torres Vedras

2020

+351 936 516 812
pedro.mezia.lopes@gmail.com
www.mezialopes-arquitectos.pt

Rua Professor Alfredo Sousa, 6 A
1600-188 LISBOA

Acreditando que uma boa prática profissional só poderá ser sustentada  
num contínuo aperfeiçoamento académico, de 2012 a 2014 frequentou  
o programa de Doutoramento em Arquitectura dos Territórios Metropolitanos 
Contemporâneos pela Universidade ISCTE-IUL de Lisboa, tendo produzido 
no âmbito da sua investigação diversos artigos científicos publicados em 
revistas da especialidade. Movido pela vontade de agregar debaixo de uma 
mesma linguagem arquitectónica um conjunto de projectos e profissionais, 
que até então colaboravam de uma forma mais esporádica, fundou a MEZIA 
LOPES – Arquitectos onde permanece até á presente data como responsável 
pela concepção dos projectos produzidos, bem como pela gestão e visão 
estratégica do gabinete.

PEDRO MEZIA LOPES concluiu a sua licenciatura em Arquitectura no ano  
de 2003 pela Universidade Lusíada de Lisboa, especializando-se na área  
da reabilitação urbana e tendo desenvolvido nesse âmbito, entre outros 
projectos, o processo de candidatura da vila de Óbidos a património mundial  
da Unesco.
Ainda em 2003 ingressou na empresa Proconsultores, onde após 2007 
assumiu a direcção do departamento de Arquitectura, acumulando durante 
os anos de 2009 e 2010 as funções de coordenador para a área internacional 
da empresa, com projectos relevantes em Portugal, Espanha, Argélia, Brasil, 
Angola e Líbia.
Posteriormente e em paralelo com colaborações como consultor em empresas 
como a GWIC e ARQ.365, ingressou na UP – Urbanismo de Portugal, de onde 
saiu após ter desenvolvido durante mais de 5 anos projectos de construção 
nova e reabilitação urbana para os mais diversos usos, principalmente nas 
zonas da grande Lisboa, Algarve, costa Alentejana e Angola.  

Mezia Lopes Arquitectos
Arq. Mezia Lopes
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Casa RG
Ribeira Grande, Açores

Janeiro/2021

Casa das Areias - Reabilitação
Rabo de Peixe, Ribeira Grande

Julho/2021

One Business Center
Ponta Delgada, Açores

Maio/2021

+351 965 501 878
info@mezzoatelier.com
www.mezzoatelier.com

Rua São João n.º 5
9500-107 PONTA DELGADA

que a escala o torna possível. Esta abordagem torna possível depender menos 
de terceiros e explorar e desenvolver as suas peças e protótipos de forma 
mais independente. Fascinados pelas técnicas artesanais, dão vida a tradições 
através das suas peças contemporâneas, associando métodos antigos a novas 
tecnologias. 
O atelier já expôs seu trabalho em exposições e conferências em Itália  
e Portugal, recentemente foi galardoado com o prémio regional de Arquitectura 
“Paulo Gouveia” com a obra Pink House na ilha de São Miguel. Dos seus clientes 
e projectos destacam-se o festival de Arte Pública Walk&Talk com o qual tem 
colaborado ao longo dos anos; o centro cultural Base Milano, o restaurante 
“Locanda” em Amsterdão e a cervejaria Beershow em Milão.

Giacomo Mezzadri e Joana Oliveira são o Mezzo Atelier, um jovem escritório 
luso / italiano que gere em paralelo um atelier de arquitectura e um laboratório 
de auto construção. Desde 2013, os dois arquitectos com diferentes percursos 
profissionais, operam um atelier multidisciplinar dando vida a projectos  
de arquitectura, interiores, arquitectura efêmera, mobiliário e objectos.
Inspirado no conceito de arte global criado pela Bauhaus, o atelier tem como 
objectivo criar espaços e objectos como um todo, de modo a atingir um alto 
nível de personalização para cada projecto e cliente.
O controle de cada etapa do projecto é fundamental, daí trabalharem desde  
o conceito até à produção e realização das suas peças no laboratório, sempre 

MEZZO Atelier
Arq. Joana Garcia de Oliveira

Arq. Giacomo Mezzadri
Arq. Sabrina Sinelli
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Casa do Capitão
Hub Criativo do Beato, Lisboa

2020

Campo de Futebol da Lage
Lage, Oeiras

2020

Casal Saloio
Outeiro de Polima, Cascais

2020

+351 213 472 265
info@marcelino.pt
www.marcelino.pt

Calçada da Boa-Hora, 87
1300-092 LISBOA

Principais prémios e distinções:
2020 - 1º Prémio, concurso público: Largo 5 de Outubro, Oeiras
2016 - Prémio de Arquitectura em Tijolo Vale da Gândara
2015 - 2º Prémio Internacional de Arquitectura de Baku, Azerbaijão
2014 - 1º Prémio, concurso público: Escola Superior de Enfermagem de Lisboa
2011 - 1º Prémio, concurso por convites: Museu da Música Mecânica
2008 - 1º Prémio, concurso público: Centro Escolar de Fonte de Angeão
2005 - Prémio Secil de Arquitectura - Universidades

Miguel Marcelino (Portugal, 1981), arquitecto (UAL, 2005), vive e trabalha em 
Lisboa. Estudou música no Instituto Gregoriano de Lisboa entre 1993 e 1998. 
Colaborou com Herzog & de Meuron (Suíça, 2003/04) e Bonell & Gil (Espanha, 
2005/07), antes de estabelecer atelier próprio em 2008, vencendo logo nesse 
ano o seu primeiro concurso público.
A sua obra construída abrange as mais variadas escalas e programas,  
desde pequenas habitações privadas até grandes edifícios públicos.

Paralelamente ao atelier tem desenvolvido outras actividades pontuais como 
conferencista, júri de prémios e concursos de arquitectura, ou ainda como 
tutor em workshops universitários.
O seu trabalho tem sido exposto e publicado nos mais diversos meios,  
tanto nacionais como internacionais, destacando-se o convite para integrar  
a representação oficial Portuguesa na Bienal de Veneza de Arquitectura  
em 2014.

Miguel Marcelino, Arq. Lda
Arq. Miguel Marcelino
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Projecto de Reabilitação do Convento da Saudação  
- Monumento Nacional - Montemor-o-Novo 

2019

Projecto de Reabilitação das Estações da Linha da Beira Baixa
Beira Baixa

2021

Projecto de Reabilitação do Núcleo Urbano Central da Cidade  
- Programa de Intervenção “Porta da Estrela” - Seia

2019

+351 217 601 068
info@miguelviseucoelho-arq.com
www.miguelviseucoelho-arq.com

Rua Lucília Simões, 10, 8.º C
1500-387 LISBOA

Conta com diversos prémios em concursos públicos de arquitectura,  
dos quais se destaca, o 1º Prémio atribuído pela Ordem dos Arquitectos  
em 1990 (ano da sua formatura) no concurso para jovens Arquitectos 
designado “A Arquitectura e o Sítio”.
Das suas obras mais significativas, destacam-se a Estação Ferroviária  
de Espinho, o Museu do Sabão, a remodelação do Curbside de Partidas 
e interiores do Aeroporto de Lisboa e do Aeroporto do Funchal, o Núcleo 
Museológico das Mantas e Tapeçarias de Belver e a reabilitação do centro 
histórico de Montemor-o-Novo.
Nos últimos anos tem-se dedicado a Projectos de Reabilitação de elevado grau 
de exigência e especificidade técnica, dos quais se destacam a reabilitação  
de centro histórico de Montemor-o-Novo, do núcleo urbano central da cidade 
de Seia, e do Convento da Saudação (classificado como Monumento Nacional) 
e o Núcleo Museológico das Mantas e Tapeçarias de Belver.

Miguel Viseu Aurélio Coelho (Lobito, 1965) estuda arquitectura na Faculdade  
de Arquitectura do Porto e na Faculdade de Arquitectura de Lisboa, onde  
se licencia em 1990. De 1990 a 1996 colabora com diversos gabinetes  
de projecto, dos quais se destacam a Profabril, a Lusotecna e a Câmara 
Municipal de Lisboa.
De 1996 a 1998 é professor convidado no Instituto Superior de Transportes  
na licenciatura de Engenharia em Transportes e Urbanismo.
Em simultâneo (1996) forma o seu próprio atelier, Miguel Viseu Coelho 
Arquitectos Associados Lda, assumindo em exclusivo desde essa data  
a sua gestão e coordenação geral.
Tem desenvolvido projectos de âmbito diversificado, dos quais se destacam  
os projectos culturais, projectos de índole turística ou ligados á saúde, edifícios 
e infra-estruturas de transportes, e projectos de reabilitação urbana.

Miguel Viseu Coelho Arquitectos Associados
Arq. Miguel Viseu Coelho
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Hotel Rural
Armamar

Janeiro/2022

Hotel 
Gondomar

Março/2022

Habitação Multifamiliar
Viseu
2022

+351 21 158 2216
geral@mjarc.com
www.mjarc.com

Rua Júlio Dinis, 200 - 4050-318 Porto
Av. república 6,7 Esq 
1050-191 Lisboa

A fim de oferecer a mais alta qualidade, acreditamos que é muito importante 
estar envolvido desde o início até a conclusão de um edifício. Este processo 
inicia-se com a formação de uma “equipe” altamente criativa e dedicada 
(clientes, projectistas, consultores, empreiteiros, fornecedores, entre outros), 
alicerçando a sua relação com confiança. Acreditamos que a arquitectura 
de sucesso é a condensação do espírito das pessoas e a beleza surge como 
resultado desta unificação. Confiança, comunicação e complementaridade  
são factores muito importantes para um design de sucesso. 
Projetos em Carteira:
Hotel Rural – Armamar
Edifício Multifamiliar – Viseu
Hotel  - Cinfães

O gabinete MJARC Arquitectos foi recentemente distinguido com o prémio 
Europeu 40 Under 40, que destaca a próxima geração de arquitectos  
e designers europeus assim como pela world Architecture Community.
A nossa ambição - ou na verdade acreditamos que é nossa obrigação -  
usar materiais e métodos de construção sustentáveis para o meio ambiente  
e trazer de volta a natureza (para a cidade), melhorando a biodiversidade  
e o bem-estar. Temos uma abordagem holística e damos atenção aos detalhes 
com o objectivo de proporcionar uma arquitectura sustentável, combinando 
soluções de baixa e alta tecnologia para minimizar a pegada de carbono, 
sem perder de vista a estética, tornando a arquitectura sustentável, durável, 
intemporal.
Filosofia
Durante o presente século, constatamos um incremento no consumo das 
matérias-primas e consequentemente de energia. Esta alteração nos hábitos 
de consumo lançou-nos numa crise ambiental global que não podemos 
ignorar. Ao lado da sustentabilidade é indissociável no nosso processo criativo 
a filosofia e a arte - como inspiração - são os conectores da proporção e 
da emoção culturalmente influenciadas. A partir desses pontos de partida 
racionais e emocionais surge uma estratificação priorizada que nos 
acompanha em todas as fases de um projecto.

MJARC Arquitetos Associados
Arq. Maria João Andrade
Arq. Ricardo Cordeiro
Arq. Bárbara Bernardo 
Arq. Mariana Saraiva
Arq. Ana Azevedo
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Casa Raquel e João - T5
Ferreira do Alentejo

Fevereiro/2022

Ampliação Hotel O Gato - 2 Moradias T4
Ferreira do Alentejo

Fevereiro/2021

Clinica Médica e Dentaria Pax Julia e Habitação T2
Cuba

Novembro/2021

+351 965 819 631
geral@mmprojetos.pt
arquitetosmm.wixsite.com/info

Rua Portas de Aljustrel, n.º 23 - 7800-466 BEJA
Praça Comendador Infante Passanha, n.º 22
7900-571 FERREIRA DO ALENTEJO

A experiência da MM Projetos varia entre Habitação, tanto unifamiliar como 
colectiva, Equipamentos para fins Sociais, Turísticos, Industriais e Agrícolas 
nas suas diferentes fases (estudo prévio, licenciamento e execução).
A sua actividade tem sido efetuada um pouco por todo o país, centrando-se 
nos últimos 10 anos na região do Alentejo onde a MM Projetos tem a sua sede. 
Trabalha em conjunto com os seus clientes, colaborando na tomada  
de decisões e aconselhamento na obtenção de uma relação ideal entre custo  
e benefício.
A MM Projetos presta os seguintes Serviços:
Projectos de Arquitetura e Planeamento Urbanístico; 
Projectos de Reabilitação do Patrimônio Edificado; 
Consultadoria e Assessoria Técnica;
Projectos de Engenharia;
Segurança contra Incêndios em Edifícios;
Fiscalização e Acompanhamento de Obra;
Coordenação de Segurança em Obra.

A MM Projetos é uma empresa familiar com actividade na área de projecto  
de Arquitectura e Engenharia. Existe desde 1994 e é gerida por dois Arquitectos 
Séniores.
O Fernando Magalhães, licenciado desde 1987 em Arquitectura, pela Faculdade 
de Arquitectura de Lisboa, com um currículo de mais de 30 anos de actividade 
na CP, REFER, Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo e MM Projetos.
A Inês Magalhães, licenciada em Arquitectura de Gestão Urbanística, pela 
Faculdade de Arquitectura de Lisboa, desde 2007, ano final de curso, trabalhou 
em diversos ateliers e empresas de construção civil, primeiro em Portugal  
e depois em Inglaterra. Regressou em 2020 onde ingressou nos quadros  
da MM Projetos. Pelo caminho fez uma Pós-Graduação em Segurança  
e Higiene no Trabalho pelo Instituto Politécnico de Beja. Atualmente possui 
uma forte experiência em projectos de Habitação e Equipamentos Sociais.
Neste momento a empresa possui uma equipa multidisciplinar, com 
colaboradores competentes e qualificados, de forma a dar uma resposta 
adequada às necessidades e expectativas dos seus clientes, possibilitando  
um serviço de chave-na-mão.

MM Projetos
Arq. Inês Magalhães

Arq. Fernando Magalhães
Arq. Sónia Moreira
Eng. José Batista
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Reabilitação da Igreja e Convento dos Concepcionistas Santa Casa  
da Misericórdia. Fase 2 - Angra do Heroísmo

Junho/2022

Reabilitação de Granel - Hostel da Rua dos Baleeiros
Lajes, Ilha das Flores

Dezembro/2021

Ampliação/Reabilitação do Lar de Idosos e Centro de Dia da SC 
Misericórdia de S. Roque. - S. Roque. Ilha do Pico

Janeiro/2012

+351 295 212 510
mmcaed@mail.telepac.pt

Rua de São Pedro, 172
9700-187 ANGRA DO HEROÍSMO

A MMC executa projectos de arquitectura e coordenada projectos gerais, 
liderando as equipas de projecto que constitui em parcerias com empresas  
na área da engenharia. Tem executado projectos variados, tanto para 
edificações novas como para intervenções de reabilitação e restauro  
em imóveis existentes.
Conta no seu curriculum com projectos nas mais variadas áreas, desde 
habitações unifamiliares até edifícios industriais e comerciais, passando 
por edifícios para fins educacionais e culturais, para fins turísticos, e ainda 
edifícios nas áreas da saúde e solidariedade social.

A MMC arquitectura e design, lda. é uma empresa privada vocacionada para  
a prestação de serviços nas áreas de projecto e assessoria em construção civil.
O seu coordenador e sócio-gerente, Arquitecto Miguel Cunha, cursou 
arquitectura na University of California at Berkeley, tendo terminado  
a sua formação escolar em Junho de 1983, com a classificação académica 
mais distinta daquela universidade – highest honors. Teve equivalência  
pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa / Departamento de Arquitectura 
em Fevereiro de 1984, tendo o júri de avaliação sido presidido pelo  
Prof/Arqº Pancho Miranda Guedes.
Estagiou em Lisboa, entre Setembro de 1983 e Junho de 1985, nos gabinetes 
dos arquitectos Troufa Real e José de Melo Carvalheira.
Em 1985 regressa a Angra do Heroísmo, aonde se estabelece como 
profissional liberal. Em 1991 cria a MMC arquitetura e design lda, sendo,  
desde então, o seu arquitecto principal e coordenador geral de projectos.

MMC Arquitectura e Design
Arq. Miguel Cunha
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Reabilitação de Solar Minhoto em Amares
Amares, Braga

2018

Hotel Rural 4* Praia Verde Experience
Castro Marim, Faro

2022

Reabilitação e Reconversão do Complexo da Piscina Mar da Figueira  
da Foz em Hotel 4* - Figueira da Foz, Coimbra

2021

+351 937 786 868
geral@mmo-arq.com
www.mmo-arq.com

Rua Bento de Jesus Caraça, n.º17  
Sala 5.1
1495-686 Cruz Quebrada, LISBOA

A MMO propõe soluções de desenho integradas, sustentáveis, em todas  
as fases e escalas de projecto. Em cada trabalho desenvolvemos um estudo 
cuidado, que responda às necessidades do cliente, que se sentirá sempre 
apoiado por uma equipe experiente e dinâmica.

Apoiada por parceiros nas diversas especialidades como a Engenharia,  
o Paisagismo, Arquitectura de Interiores ou Modelação 3D, a MMO consegue 
dar ao cliente um projecto feito à medida das suas necessidades, garantindo 
sempre uma perfeita simbiose entre o conceito e a construção.
A MMO Arquitectura e Urbanismo é um escritório que ambiciona produzir  
um trabalho de excelência, cuidado e responsável, que responda às questões 
de economia na construção e sustentabilidade, mas também adaptado  
ao contexto Urbano e Social actual.

Em 2017 o Arquitecto Manuel Mendes Oliveira, funda a MMO-Arquitectura  
e Urbanismo, resumindo no curriculum do escritório, 10 anos de experiência 
nos diversos panoramas da arquitectura actual. 

A experiência reunida permitiu a criação de um escritório com uma forte 
vertente conceptual, aliada a uma construção versátil, económica e actual.
Com experiência nos mais diversos sectores, como o Habitacional, o Hoteleiro, 
o Comercial, o Hospitalar, o Institucional ou o Urbano, a equipa da MMO 
aborda cada tema com o maior foco, entregando ao promotor um trabalho 
multidisciplinar sustentado, sério e racional. 

MMO Arquitectura e Urbanismo
Arq. Manuel Mendes Oliveira

Arq. Pedro Abreu
Arq. Marisa Romão
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Sede da Banda Filarmónica 1.º de Dezembro
Moncarapacho, Olhão

2019

Centro de Recolha Oficial Animal do Município de Olhão
Quelfes, Olhão
Março/2020

Requalificação da Frente Ribeirinha e Porto de Recreio da cidade de Faro
Faro

Janeiro/2021

+351 961 952 391
info@monad.archi
www.monad.archi

Rua de Santo António, 133, 1.º
8000-284 FARO

Entendemos a arquitectura como arte focada no ser humano, enquanto 
solução das necessidades do habitar, interior ou exterior, primando  
pela qualidade dos espaços, pela durabilidade dos materiais, elementos  
que contribuem para a saúde e bem-estar psicológico dos utilizadores.
Desenvolvemos soluções arquitectónicas adequadas às necessidades de cada 
cliente, em permanente diálogo com peritos de diversas áreas, apresentando 
soluções criativas, à medida, possíveis, duradouras, habitáveis, porque cada 
cliente e cada lugar são únicos.
Os serviços podem incluir todas as fases do procedimento, desde a concepção 
arquitectónica, estudos de viabilidade, projectos para licenciamento de obras, 
desenhos para construção, bem como projectos de especialidades.

Miguel Caetano é formado pela Faculdade de Arquitectura da Universidade 
do Porto e conta com mais de quinze anos de experiência nas mais diversas 
temáticas da arquitectura, desde a habitação unifamiliar à colectiva, passando 
pelo urbanismo e edifícios públicos.
Entendemos o momento da concepção arquitetónica como um Big Bang 
criativo, desencadeado por uma ideia-chave, daí a Mónade, símbolo ancestral 
incorporado no nosso logotipo, o ponto dentro do círculo a partir do qual  
a solução arquitetónica evolui, na busca do equilíbrio entre o material  
e o espiritual, a busca da essência, contudo restringida por um vasto conjunto 
de regras universais que se traduzem em estímulos positivos, aos quais  
a solução procura responder num todo harmonioso.

Monad.Archi by Miguel Caetano Arquitecto
Arq. Miguel Caetano
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Tomar Boutique Hotel 
Tomar

Junho/2018

Moradia Bi-familiar
Fatima
2019

Reabilitação de Hotel
Fatima
2021

+351 916 246 357
geral@morarquitetura.pt
www.morarquitetura.pt

Rua Dom Ximenes Belo, Bloco 1 Loja A r/c
2495-553 FÁTIMA

Somos os parceiros ideais em habitação, industria e turismo e comércio! 
Estamos cá para ouvi-lo, fazer um plano de trabalhos, projectar segundo o seu 
interesse, economizar a sua obra, tempo é dinheiro! Indicar os profissionais 
eficientes, planear os trabalhos e orientar.
Tudo parece impossível, até ser feito!

Estamos sediados na zona centro, dedicamo-nos ao desenvolvimento  
de projectos de arquitectura, reabilitação, interiores, acompanhamento de obra 
e especialidades em todo o território nacional.

Morarquitetura
Arq. Olga Lobo

Marco Pinto
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Projecto de Requalificação do Largo da Rua Nova-Melides e Programas 
Base de Avenidas e Ruas - Grândola

2021

Masterplan - Programa Base da intervenção na EN15  
(ex EN 211-1 até à variante à EN 210) - Amarante

2021

Projecto de Desenho Urbano das Acessibilidades para A-dos-Cunhados 
e Silveira - Torres Vedras

2021

+351 228 314 142
portugal@mobilidadept.com
www.mobilidadept.com

Avenida Doutor Antunes Guimarães, 342
4100-073 PORTO

Investe na internacionalização trabalhando em Espanha, Brasil e Guiné-Bissau.
Liderada por Paula Teles, engenheira civil, especialista em Planeamento  
do Território, pós-graduada em Estratégias e Metodologias da Gestão 
Urbanística, mestre em Planeamento e Projeto do Ambiente Urbano, 
especialista em Transportes e Vias de Comunicação pela Ordem dos 
Engenheiros, membro do Conselho Não Executivo de Especialistas da Visão 
Zero2030 da ANSR, presidente do Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade 
e da CT177 - Acessibilidade e Design Universal, do IPQ, coordena uma equipa 
jovem e de saberes multidisciplinares, apostada na investigação, formação, 
comunicação e desenvolvimento de publicações.
A mpt® tem um passado e um presente bastante ricos mas tem um futuro 
repleto de sonhos por concretizar: “Ter, cada vez mais, cidades para desenhar”.

A mpt® é uma empresa de planeamento e gestão da mobilidade.

Desde 2004 com uma estratégia inovadora e holística, (re)pensa a mobilidade 
inclusiva e torna-se pioneira em Portugal nesta matéria.
Com uma visão contemporânea integra os saberes que permitem desenhar 
territórios com qualidade do ambiente urbano.
Através de práticas de planeamento e projeto integradas, envolve estratégias 
de desenvolvimento urbano e políticas do território, nas vertentes do tráfego 
aos transportes públicos, do planeamento urbano à arquitetura, da ecologia 
urbana à arquitetura paisagista, do desenho universal à imagem da cidade,  
da sustentabilidade à vivência urbana, contribuindo para o desenho e imagem 
das cidades: cuidar do espaço público e urbano como se se tratasse de salas 
de estar e onde se possa viver autonomamente.
Desenvolve Planos, Estudos e Projetos de Mobilidade e Transportes, Promoção 
da Acessibilidade, Mobilidade Urbana Sustentável, Desenvolvimento Urbano, 
Desenho Urbano e Imagem das Cidades, com um único objetivo: eliminar 
barreiras, dar funcionalidade ao edificado, ruas e cidades, humanizando-as  
e relacionando-as com as pessoas nas suas diferenças.

MPT® Mobilidade e Planeamento do Território
Eng. Paula Teles
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Casa Balancal
Funchal

2011

Pestana Casino Studios
Funchal

2017

Socalco Nature Hotel
Calheta

2020

+351 291 228 400
atelier@msb-arquitectos.net
www.msbarquitectos.com

Rua Major Reis Gomes, n.º 2 D 
9000-038 FUNCHAL

Sedeados no Funchal, souberam quebrar as barreiras de insularidade, obtendo 
visibilidade com vários projectos integrados na bela e singular topografia  
da Ilha da Madeira. Foram nomeados para vários prémios de arquitectura, fora 
e dentro de Portugal, destacando-se o prémio Construir 2011 para o “melhor 
projecto de recuperação em Portugal” com a recuperação da antiga fábrica 
de manteiga na Calheta, ilha da Madeira. Este atelier permanece fiel a uma 
arquitectura integrada nos valores do território, promovendo as ideias como  
o seu maior património.
Os MSB diversificaram a sua área de actuação concretizando, em parceria  
com diferentes laboratórios, institutos e universidades, um sistema construtivo 
modular inovador, o BMM System, com a vantagem da construção em altura  
e com grande sustentabilidade ambiental que garante prazos de execução  
em obra muito reduzidos, com custos controlados e que esteve na base da sua 
candidatura aos “prémios inovação 2015”.
O envolvimento na pesquisa e na investigação de técnicas alternativas  
na construção, assim como a sua actividade na área do planeamento  
do território, têm contribuído à consolidação e reconhecimento do trabalho 
efectuado.
Instagram: @msbarquitectos

Criado em Fevereiro de 2004, na Ilha da Madeira, o atelier MSB Arquitectos  
tem como coordenadores Susana Gouveia Jesus e Miguel Mallaguerra, 
arquitectos formados pela Faculdade de Arquitectura de Lisboa (FAUL). 
O trabalho produzido ao longo de 18 anos permitiu colocar os MSB como 
marca referencial no panorama da arquitectura portuguesa.
O atelier é actualmente constituído por uma equipa dinâmica e flexível  
nas mais distintas áreas de actuação da Arquitectura. 
Desta equipa polivalente fazem também parte os arquitectos Ivan Jorge 
(ISCTE-IUL, 2010), Fábia Freitas (Faculdade de Arquitectura da Universidade  
do Porto, 2014), Hugo Pereira (Universidade Lusíada do Porto, 2014).

MSB Arquitectura e Planeamento, Lda
Arq. Miguel Malaguerra

Arq. Susana Jesus
Arq. Ivan Jorge

Arq. Fábia Freitas
Arq. Hugo Pereira
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Projecto de alteração e ampliação com conservação de fachada  
para Alojamento - Rua Tenente Valadim, Leiria 

2020

Projecto para Habitação Multifamiliar na Rua Egas Moniz e Rua Serpa Pinto
Leiria
2020

Projecto de Arquitectura e Especialidades do Topo Norte do Estádio 
Municipal de Leiria para Centro de Negócios de Leiria e Centro 

Leiria - 2019

+351 916 608 138
mubearq@gmail.com
www.mubearquitectura.com

Largo 5 de Outubro, n.°40, 1.° Dto
2400-120 LEIRIA

Patrícia Selada (Leiria, 1981), é licenciada pela Faculdade de Arquitectura  
da Universidade do Porto em 2006. É colaboradora no atelier ‘joão mendes 
ribeiro arquitecto’ entre 2005 e 2007. Tem vindo a desenvolver projectos  
de arquitectura e planeamento na mube desde 2005. Conclui em 2012  
o Mestrado em ‘Crítica de Arte e Arquitectura’ no Colégio das Artes,  
em Coimbra.
Paulo Vieira (Leiria, 1974) é licenciado pela Escola de Tecnologias Artísticas 
de Coimbra em 1997. Pós-Graduado em Avaliação e Gestão na Actividade 
Imobiliária pela Coimbra Business School / ISCAC, 2016-2017, colabora  
com a mube desde 2000, obtendo vários primeiros lugares em concursos  
de arquitectura, como é o exemplo do Infantário em Dornelas, ou do Estudo 
Prévio para Reabiltação da Fábrica das Massas Nacional.

Desde o ano 2000 a mube desenvolve projectos de arquitectura e planeamento 
urbano, mantendo como princípio mobilizador a procura de soluções 
inovadoras e eficazes perante as múltiplas solicitações do mundo. Os projectos 
desenvolvidos têm vindo a abranger diversas áreas quer em edifícios novos 
quer na área da reabilitação, combinando diferentes escalas e tipologias, 
desde a habitação ao urbanismo, serviços, equipamentos e interiores.
Das obras desenvolvidas destacam-se a Central de Camionagem (Sever  
de Vouga, 2008) – Prémio HABITAR PORTUGAL 2006/2008 -, a Livraria Arquivo 
(Leiria, 2000), e a Biblioteca Municipal de Sever de Vouga (2009). Reúne até 
hoje vários prémios e obras pela participação em concursos públicos, como  
é o caso do 1º lugar em “Concurso público para o Plano de Pormenor da Frente 
Marítima da Praia do Pedrogão” (2015), 2º lugar em “Concurso público  
de ideias para a regeneração urbana de Leiria”, o 1º lugar em “concurso  
para o Centro de Actividades Municipal de Leiria” (2017), o 1º lugar  
no ‘concurso público para projecto de arquitectura e especialidades  
do Topo Norte do estádio municipal de Leiria’ (2018).
Com sede em Leiria, a mube conta actualmente com três arquitectos: Pedro 
Lemos Cordeiro (coordenador), Patrícia Selada e Paulo Vieira.
Pedro Lemos Cordeiro (Leiria, 1970) é doutorado em Territórios Metropolitanos 
Contemporâneos pelo Departamento de Arquitectura do ISCTE-IUL.
Actualmente é investigador associado do DINAMIA`CET-IUL. Entre 2006 e 2013 
foi docente da disciplina de Atelier (Projecto de arquitectura) e Construções 
(Tecnologias de construção e materiais) no Departamento de Arquitectura da 
Escola Universitária Vasco da Gama, Coimbra. Licenciado em Arquitectura pela 
Escola de Tecnologias Artísticas de Coimbra, 1992-1997, é Mestre em Cultura 
Arquitectónica Contemporânea e Construção da Sociedade Moderna pela 
Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, 2000-2004.

Mube Arquitectura
Arq. Pedro Lemos Cordeiro
Arq. Patrícia Selada 
Arq. Paulo Vieira
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Ampliação do Edifício Sede Do IteCons
Coimbra

2021

Ampliação e Reabilitação do Edifício Sede da ANMP
Coimbra

2021

Espaços Exteriores e Interface Rodoviário da Praça Marechal Humberto 
Delegado - Sete Rios, Lisboa

2021

+351 22 606 1400
mvcc@mvcc.pt
www.mvcc.pt

Av. da Boavista, 209
4050-115 PORTO

A atenção ao pormenor e ao modo de construir são características distintivas 
da metodologia de trabalho da MVCC, para quem o estaleiro de obra é tão 
importante como o escritório.
As parcerias multidisciplinares permitem a intervenção em todos os tipos  
e escalas da transformação do território.
A experiência de trabalho em contextos geográficos e culturais distintos,  
com capacidades técnicas e exigências regulamentares diferentes capacita  
a MVCC para os desafios que enfrentar em novos lugares.
Ao longo dos anos, o nosso trabalho foi publicado e exposto em Portugal  
e no estrangeiro.
O sistema gestão de qualidade da MVCC é certificado de acordo com  
a NP EN ISO 9001. A
certificação NP EN ISO 14001 revela o nosso compromisso ambiental.
Na MVCC, a compreensão de cada lugar, o debate das ideias, o desenho  
e as maquetes de trabalho são, desde sempre, os instrumentos fundamentais 
da metodologia de projecto.

MVCC Arquitectos é um escritório de arquitectura e desenho urbano, com sede 
no Porto, onde ocupa um edifício do século XIX, na Avenida Boavista, 209. 
Mercês Vieira e Camilo Cortesão, sócios fundadores, trabalham em conjunto 
desde 1979.
Na MVCC,
-estudamos o LUGAR, os edifícios, os espaços e sua capacidade de incorporar 
novas formas e novos usos,
-interpretamos o PROGRAMA e as diferentes formas de o concretizar,
-trabalhamos com os consultores, os clientes, os construtores  
e a COMUNIDADE,
-usamos a TECNOLOGIA disponível para seleccionar os materiais de 
construção, os sistemas construtivos, os equipamentos e as soluções técnicas,
-promovemos a SUSTENTABILIDADE e a eficiência energética como 
metodologia de projecto e como abordagem pedagógica,-usamos o desenho  
e todas as ferramentas de COMUNICAÇÃO para a explicitação do projecto.
Construímos uma equipa de projecto coesa e com vasta experiência de 
trabalho conjunto.

MVCC Arquitectos
Arq. Mercês Vieira

Arq. Camilo Cortesão
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Atelier Nelson Resende
Arada, Ovar

Janeiro/2020

Habitação Unifamiliar
S. João de Ovar, Ovar

Dezembro/2019

Habitação Unifamiliar
Travanca, Santa Maria da Feira

Março/2012

+351 938 663 627
atelier@nelsonresendearquitecto.com
www.nelsonresendearquitecto.com

Rua da Nogueira, 135
3885-104 Arada, OVAR

Defende o belo mas também a necessidade do elemento perturbador, 
indefinido, incompreendido, como forma de manter o interesse pela obra 
construída.
O atelier tem desenvolvido uma linguagem que procura a coerência não  
numa espécie de registo formal estereotipado, mas antes na atribuição  
de significado ao que se desenha e se procura construir, procurando garantir 
padrões de qualidade altos, minimizando as variáveis que não consegue 
controlar.

O atelier dedica-se à elaboração de projectos de arquitectura, numa 
abordagem à prática profissional de maior proximidade da obra, enquanto 
construção, defendendo a arquitectura como materialização do projecto,  
arte do saber construir. 
Valoriza uma aproximação ao projecto mais intuitiva, evidenciando  
as particularidades do programa, fazendo do projecto um processo  
de descoberta e contrariando as verdades absolutas, inimigas do saber.
Não rejeita trabalhar com a banalidade, da mesma forma que aceita e defende 
ser necessário alterar os paradigmas, para bem da sustentabilidade  
dos recursos, da própria arquitectura e da sociedade.
Rejeita o preconceito sobre o banal, forma de mascarar a fragilidade  
da resposta, a insegurança de conseguir provar a mais valia do arquitecto  
em situações de menor conforto.

Nelson Resende Arquitecto
Arq. Nelson Resende
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Jardins Verticais do Porto Office Park - POP
Porto
2020

Coberturas Verdes do Edifício Fórum Maia
Maia
2021

Herdade do Peso - Sogrape
Vidigueira

2022

+351 22 954 5275
info@neoturf.pt
www.neoturf.pt

Rua das Amoreiras, n.º 155
4460-227 SENHORA DA HORA

A empresa está organizada em dois departamentos:
Departamento de Consultoria e Projectos
Arquitectura paisagista
Coberturas verdes / ajardinadas
Paredes verdes e jardins verticais
Sistemas de rega e drenagens
Iluminação exterior
Consultoria em infraestruturas verdes (green infrastructures) e soluções  
com base na natureza (nature based solutions) para cidades, por forma  
a torná-las mais resilientes aos problemas provocados pelo crescimento  
e pelas alterações climáticas.
Departamento de Produção 
Executa serviços de construção / instalação e manutenção de:
Espaços verdes
Coberturas verdes ajardinadas
Paredes verdes e jardins verticais
Sistemas e tecnologias de rega / drenagens e infiltração de águas pluviais
Iluminação exterior
A maioria dos nossos clientes contratam a Neoturf inicialmente  
para consultoria / projecto, depois construção e finalmente contratam  
os serviços de manutenção.

A Neoturf é uma empresa especialista em espaços verdes, coberturas verdes 
ajardinadas e jardins verticais a operar em Portugal e no estrangeiro desde 
1999. Com um portfólio de projectos de sucesso, distingue-se pela oferta 
integrada de serviços coordenados por uma equipa técnica interdisciplinar.
Os serviços prestados pela Neoturf são adaptados a cada lugar e a cada 
cliente. São serviços que se distinguem pela qualidade de execução  
e dos materiais empregues, bem como pelas garantias oferecidas.
Toda a equipe da Neoturf está em permanente evolução. Os técnicos  
da Neoturf procuram em Portugal e no estrangeiro soluções originais  
e inovadoras, sempre com o foco nos desafios colocados pelos nossos clientes 
e tendo sempre em atenção a sustentabilidade das soluções.

Neoturf
Eng. Paulo Palha
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Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões
Matosinhos

2013

Altice Forum
Braga
2017

Sonae Tech Hub
Maia
2019

+351 22 507 6090
geral@newton.pt
www.newton.pt

Av. Fernão de Magalhães, 2345
4350-172 PORTO

Foi um dos sócios fundadores da Newton em 1990, empresa na qual 
implementou uma metodologia consolidada de desenvolvimento e optimização 
de projectos de engenharia, sob uma cultura de participação activa no apoio  
a várias partes interessadas nas várias fases do ciclo de vida do edifício.
Este gabinete reúne uma equipa de profissionais de alta competência  
e especialização em Projectos e Coordenação de Engenharia.
A Newton utiliza a metodologia BIM nos seus projectos há mais de 15 anos, 
sempre com interesse em monitorizar e inovar nesta área. Fazem parte 
do portfólio Newton as mais diversas obras de projectos habitacionais, 
comerciais, industriais, de infraestruturas e estudos.

José Carlos Lino é Engenheiro Civil formado na FEUP, profissional criativo  
e inovador com gosto pelas tecnologias de informação e pelo desenvolvimento 
de projectos digitais distintivos com desafios de grande complexidade em que 
a integração com a arquitectura estrutural é factor dominante.
Co-autor do programa informático de Cálculo Estrutural PAC-Pórticos - 
Projecto de Pórticos Assistido por Computador. Precursor da aplicação BIM  
em Portugal na área da Engenharia de Estruturas, é actualmente uma 
referência internacional na implementação do BIM coordenando equipas  
de trabalho em vários projectos e países, onde também tem realizado 
múltiplas conferências e seminários.
Professor universitário convidado na área de estruturas e BIM, sendo visitante 
em várias universidades. Esteve envolvido na criação da primeira unidade 
curricular BIM num MsC na área das engenharias.
Membro de diversas associações e comissões técnicas de investigação, 
inovação e desenvolvimento.

Newton - Consultores de Engenharia, Lda.
Eng. José Carlos Lino
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Edifício Imperium
Tavira
2019

Maria Nova Lounge Hotel
Tavira
2016

Loteamento Gambelas
Faro
2020

+351 289 721 606
geral@noa.org.pt
www.noa.org.pt

Rua Alexandre Herculano, 49
8700-361 OLHÃO

Distinções:
Desde 2017 Integra o Top50 nacional de empresas de arquitectura  
e engenharia e o anuário “quem é quem” promovido pela revista Anteprojectos 
e Construir;
Em 2017 integra a selecção de projectos da Ordem dos Arquitectos  
para a primeira edição da feira Decor Hotel em Lisboa, com a intervenção  
no Maria Nova Lounge Hotel 4* (Tavira).
Em 2018 integra a proposta de selecção de projectos da Ordem  
dos Arquitectos para a participação portuguesa na exposição “Turismo, Obras 
e Arquitectura” na Biblioteca Universităţii Politehnica Timişoara (Roménia), 
com a intervenção no Maria Nova Lounge Hotel 4* (Tavira).
Em 2020, o edifício W (Tavira) foi nomeado Best design of the year pelo  
Design Journal (Nova Iorque). Foi ainda finalista na sua categoria, pelo Award 
for Design Excellence 2021 (Nova Iorque, 2021).
Em 2021 é galardoado com o Prémio Portugal Prestige Award na categoria  
de Urban Planning Specialists of the Year.

A NOA é uma empresa de serviços de arquitectura, planeamento urbano, 
decoração de interiores e marketing imobiliário, sediada em Olhão, tendo 
sido fundada em 2008 pela Arq. Andreia Caetano e Arq. Ricardo Latoeiro. 
Alia o pensamento crítico com a experiência, alicerçada numa vasta equipa 
interdisciplinar, garantindo a qualidade e originalidade a um produto final  
de excelência.
O processo de trabalho da NOA assenta numa metodologia digital  
de design integrado, o que permite a coordenação permanente com todos  
os intervenientes participantes. Esta tecnologia permite assegurar a eficiência 
na relação entre a concepção, coordenação, manutenção e preparação  
de obra, aliando o design ao budget e a sua execução durante a construção. 
Prezamos a sustentabilidade ambiental através da produção e documentação 
digital, promovendo sempre os recursos renováveis, quando necessário. 

NOA Arquitectos
Arq. Ricardo Latoeiro
Arq. Andreia Caetano
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C H A V E S  h o u s e  - Moradia Unifamiliar
Chaves, Vila Real
Novembro/2022

H S b u i l d i n g  - Prédio Residencial
Trofa, Porto

Setembro/2023

M A D h o u s e  - Moradia Unifamiliar
Funchal, Madeira
Dezembro/2023

+351 252 414 729
noarq@noarq.com
www.noarq.com

Rua João Paulo II, n.º 615
4785-141 Trofa, PORTO

A proposta é sustentada por realismo, crítica por natureza, desinibida  
(porque é criativa), arriscada e esforçada porque opera nos limites.
O trabalho desenvolvido compromete-se com os advérbios de tempo, lugar, 
de ordem, de interrogação, de inclusão e de dúvida. Desdenha os advérbios 
de quantidade, de modo, de negação e exclusão em busca de prática idónea, 
responsável e perseverante.

NOARQ é o nome próprio de uma vontade de fazer e pensar à mão, desde 2000, 
entre Porto e Trofa.
Evoluiu para um espaço de pesquisa, concepção e produção através  
do desenho para o território, a arquitectura e os objectos quotidianos,  
com o objectivo de contribuir para a melhoria da qualidade de vida do homem.
NOARQ assenta a sua prática no acolhimento, atendimento e recolhimento – 
medindo a insatisfação, os apetites e adjectivos, com vista a obtenção  
de uma resposta concreta ao problema.

NOARQ
Arq. José Carlos Nunes de Oliveria
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Escritórios nhood
Lisboa
2019

Escola da Murteira
Cadaval

2015

Requalificação da Estação de Caminho-de-ferro de Arraiolos
Arraiolos

2021

+351 216 015 522
mail@noz.com.pt
www.noz.com.pt

Travessa das Recolhidas 14ABC
1150-276 LISBOA

Apostamos na multi-disciplinaridade procurando o envolvimento profissional 
de técnicos especializados que contribuem para a valorização da arquitectura, 
e a utilização de novas tecnologias e metodologias englobando a organização  
e comunicação do projecto até à fase execução em obra.

Internacionalmente, em particular no Reino Unido, a NOZ promove parcerias 
que possibilitam uma constante troca de conhecimentos, informação  
e inovação participando activamente na concepção e construção  
de equipamentos culturais, desportivos e empreendimentos imobiliários  
de grande escala.

A paixão pelo que fazemos, reflete-se na arquitectura da NOZ.

Inês Sousa
Inês viveu e estudou durante 7 anos em Macau, China. Em Londres colaborou 
vários anos como coordenadora de projectos nos Ushida Findlay Architects, 
Hopkins Architects e Gustafson Porter Landscape Architects. Em 2006, de volta 
a Lisboa, Inês co-fundou a NOZ Arquitectura.

Rui Dias
Rui colaborou com Ian Ritchie no Reino Unido e Kas Oosterhuis na Holanda.
Actuou como Coordenador  de Projecto no The Courtyard Theatre, construído 
em Stratford-Upon-Avon para The Royal Shakespeare Company e liderou 
projecto Dylon Site Re-Development, em Londres. Em 2006, o Rui co-fundou  
a NOZ Arquitectura.

Acreditamos que a arquitectura tem influência da qualidade de vida de seus 
utilizadores.

Cada projecto é um novo desafio e representa uma oportunidade para 
desenvolver soluções que integrem de forma inteligente e harmoniosa  
o contexto e cultura do local, a optimização da funcionalidade e dos recursos, 
naturais, materiais e financeiros.

A dedicação a todos os detalhes, procurando na Arquitectura a simbiose entre 
Arte e Técnica, permitem elevar, a todos os níveis, a qualidade da obra.

A NOZ desenvolve um vasto portfólio em Portugal nas áreas de habitação, 
desporto, educação, comércio, indústria, escritórios, turismo e paisagismo, 
contribuindo para a concretização da visão das entidades particulares, 
empresariais e do sector público.

NOZ Arquitectura
Arq. Rui Dias

Arq. Inês Sousa
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Hotel Turismo Rural
Vila Real, Douro

2021

Clínica Veterinária
Póvoa de Varzim

2021

Moradias Unifamiliares
Porto/Matosinhos/Maia/Ovar

2021

+351 918 750 425
geral@nrarchitecture.com
www.nrarchitecture.com

Rua Passeio Alegre, n.º 20 
4150-570 PORTO

Aposta na melhoria continua, rigor, confiança nas relações pessoais, inovação 
técnica, profissionalismo e dedicação aos projectos, clientes e parceiros. 
Para executar os projectos mediante o seu âmbito e escala, o gabinete recorre 
a parcerias com outras empresas e/ou especialistas, por forma a garantir  
um maior número de serviços e soluções chave na mão.

Nuno Rezende e Marta Brochado são a NRArchitecture, um gabinete jovem 
sediado no Porto.
Desde 2015, os dois arquitectos com percursos profissionais distintos, operam 
um gabinete multidisciplinar.
As áreas de actuação são a Arquitectura, Decoração, Desenho de Equipamento, 
Outsorcing e mais recentemente obras de remodelações interiores.
O gabinete procura oferecer soluções que contribuam para a execução  
e potencialização dos objectivos das entidades a quem presta serviço.  
Para isso planeia, gere e supervisiona a implementação de soluções, 
garantindo um resultado final de excelência.

NR Architecture
Arq. Nuno Rezende
Arq. Marta Brochado
Arq. Ana Cláudia Marques Coelho Martins 
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Urbo Business Centre
Matosinhos

2018

Unidade Industrial Bysteel FS
Braga
2019

Maison826
Braga
2020

+351 253 467 724
nunocapa@gmail.com
www.nunocapa.com/

Largo Barão de S. Martinho n.º13, 3.º, sala 8
4700-306 BRAGA

Destaque também para o projecto Urbo Business Centre, em Matosinhos,  
ao qual foram atribuídos em 2019 vários prémios e distinções, entre os quais 
o Architecture MasterPrize Award 2019, na categoria Architectural Design/
Commercial Architecture; o Prémio SIL 2019 como Melhor Empreendimento 
Imobiliário de Escritórios e Serviços e o Prémio Imobiliário Expresso/SIC 
Notícias, na categoria Escritórios. Este edifício integrou ainda a Shortlist  
dos BluePrint Awards 2019 como um dos melhores projectos de arquitectura  
e design contemporâneo, na categoria de projecto comercial de âmbito 
privado.

A preocupação contemporânea nas suas obras caracteriza o percurso 
dos projectos de arquitectura e de design de equipamento e de mobiliário 
desenvolvidos pelo seu atelier.

Nuno Capa é licenciado em Arquitectura pela Faculdade de Arquitectura  
da Universidade do Porto e exerce a sua actividade profissional desde 1998.

Com diversos projectos em curso no campo da edificação de raiz,  
da reabilitação e da intervenção, no âmbito da habitação privada e colectiva, 
de edifícios industriais, de escritórios ou de serviços, são já várias as obras 
construídas premiadas e distinguidas a nível nacional e internacional,  
como é o caso dos mais recentes projectos Maison826 e Capela, vencedores 
do Architecture MasterPrize Award 2020, nas categorias Commercial Interior  
e Small Architecture respectivamente, tendo ainda sido atribuída uma menção 
honrosa ao edifício Bysteel FS, na categoria Industrial Buildings.

Nuno Ferreira Capa Arquitectura e Design
Arq. Nuno Ferreira Capa
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Reabilitação e ampliação do Edifício de habitação na Rua Carlos Reis
Lisboa

Fevereiro/2022

Moradia Unifamiliar Trebel
Seixal

Janeiro/2022

Reabilitação e ampliação do Edifício de habitação na Rua Filipe da Mata
Lisboa

Março/2022

+351 211 990 807
geral@nunoladeiro.com
nunoladeiro.com

Rua Eng. Ferreira Dias, 1B
1950-116 LISBOA

Carmo Branco iniciou a sua actividade no IGESPAR (Instituto de Gestão  
do Património Arquitectónico e Arqueológico) e entre 2012 e 2015, ingressou  
na Ordre Des Architects em Toulouse, França, onde desenvolveu vários 
projectos até regressar a Portugal em 2017.
Nuno Ladeiro assume um gosto particular pelo estilo moderno, acredita  
na concepção moderna pela simplicidade da mesma, nas formas racionais  
que fazem parte da história da humanidade. Só assim se podem fazer obras 
que perduram no tempo e não em apenas numa fase. Os projectos não  
se limitam apenas à concepção exterior, mas também ao espaço interior,  
a uma perfeita integração do mobiliário na arquitectura.

Nuno Ladeiro iniciou a sua carreira a trabalhar em projectos de larga escala, 
que alavancaram a sua carreira no final da década de 90. Quando acabou  
os estudos em arquitectura e mais tarde em design na prestigiada escola 
Domus Academy em Itália, foi convidado para coordenador da zona  
de intervenção da Expo 98, sob direcção do Arquitecto Troufa Real.  
Apesar de ser muito jovem, coordenou o projecto urbanístico e trabalhou  
com grandes nomes do panorama da arquitectura e do design nacional como 
o paisagista Gonçalo Ribeiro Telles, o designer Daciano da Costa, o urbanista 
Fernando Nunes da Silva, o pintor Sá Nogueira, o escultor Fernando Conduto, 
entre outros.  Hoje em dia, dirige o atelier em coautoria com Carmo Branco, 
arquitecta pela Universidade Lusófona de Lisboa (2009), especializada  
em Coordenação de Segurança e Saúde no Trabalho na Construção Civil. 

Nuno Ladeiro arquitetura e design
Arq. Nuno Ladeiro
Arq. Carmo Branco
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Hotel Myriad
Lisboa

Campus da Justiça
Lisboa

Hotel Evolution
Lisboa

+351 214 544 430
adm@nla.pt
www.nla.pt

Rua Calvet de Magalhães, 244, 2
2770-022 PAÇO DE ARCOS

A Hotelaria tem sido a principal especialização do gabinete, desde Hotéis 
Urbanos, Design e Boutique Hotéis e Hotéis Resort, com várias dezenas  
de projectos realizados. Algumas obras de reabilitação como o Hotel Bairro 
Alto, ou o Hotel Santa Justa tiveram a assinatura da equipa NLA.
Os projectos corporativos feitos à medida, como as sedes da empresa  
e da IBM, ou o edifício da Câmara Municipal do Seixal, constituem outra área  
de especialização.
Mais recentemente os projectos na área da Educação constituem uma 
actividade responsável pela presença em diversos países, como Cabo Verde, 
com o Centro de Formação Profissional em Energias Renováveis, Moçambique, 
com a Academia Agha Khan, e Timor, com o Masterplan da Universidade  
de Dili e o Projecto da Faculdade de Agronomia.
No Urbanismo a NLA tem-se destacado no estrangeiro, com o Ecocentre 
Masterplan em Itália, o Pano Estratégico da Costa Sul de Timor ou Vila Verde 
Resort em Cabo Verde, e ainda com o Plano de Urbanização da Ilha de Atauro 
em Timor.

Fundador e Director geral da NLA, Nuno Leónidas Arquitectos. desde 1983.
Formou-se em Arquitectura no Rio de Janeiro, onde realizou também uma  
pós graduação em Planeamento Regional e Urbano.
Profissional liberal, fundou o gabinete NLA, Nuno Leónidas Arquitectos,  
onde tem vindo a desenvolver intensa actividade profissional em Portugal  
e no estrangeiro, como Director Geral.
Foi membro da Direcção da Ordem dos Arquitectos, e da Associação 
Portuguesa de Projectistas e consultores. Foi membro da Direcção  
e Presidente da Perspective EEIG, grupo europeu de Arquitectos onde a NLA  
se integra há mais de 20 anos.
Em sociedade com o Arq Vasco Leónidas desde 1989 tem vindo a desenvolver 
as actividades da NLA em Portugal e no estrangeiro, com relevância nos países 
de língua portuguesa.
Entre os principais projectos destacam-se diversas intervenções marcantes 
na cidade de Lisboa, como o Hotel Myriad, o Campus da Justiça, e o Hotel 
EVOLUTION no Saldanha.

Nuno Leónidas Arquitectos
Arq. Nuno Leónidas 
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BOSTEL’INN
Vila de Rei

2020

Edifício VFC187
Lisboa
2020

Silo Automóvel FSC
Torres Vedras

2020

+351 210  940 538
geral@nnarq.com
www.nnarq.com

Av. Óscar Monteiro Torres, 49 B
1000-219 LISBOA

Com vários projectos e obra construída em Portugal, Angola, Espanha e Brasil, 
em nome próprio e em parceria com ateliers locais, tem fomentado na NN  
o trabalho colaborativo, promovendo e viabilizando a realização de projectos 
em vários Países. Neste sentido, tem expandido a sua rede de colaboração 
internacional, garantindo assim encomendas de projecto fora de Portugal.

No sentido de nutrir a equipa interna de influências de outras escolas, promove 
a colaboração constante com arquitectos e estudantes de arquitectura 
estrangeiros, nomeadamente na participação de concursos de concepção.
Pretende, desta forma, que o atelier se mantenha comunicante com as várias 
realidades de uma profissão sempre em evolução.

Arquitecto, licenciado pela Universidade Lusíada de Lisboa, iniciou o seu 
percurso profissional em 2001 no atelier do Arquitecto Açoriano Paulo Gouveia, 
colaborando em várias obras de referência, como o Museu do Pico e o Museu 
dos Baleeiros. Posteriormente, entre 2006 e 2010 desenvolveu competências 
de projecto e coordenação de equipas em diferentes gabinetes de Arquitetura, 
participando em vários processos de projecto e obra, destacando-se o Edifício 
Sede da MSF, em Lisboa, e o Edifício Baía, em Luanda. Ainda em 2010 funda  
a Nuno Narciso – Arquitectos (NN), em Lisboa.

Com a NN reúne uma equipa de profissionais e parceiros, focados na execução 
de projectos concept-based. A linha de trabalho procurada sempre foi  
a de conceptualizar, conceber e desenvolver edifícios com marcado carácter, 
tentando sempre promover no atelier uma abordagem experimental  
aos programas em estudo.

Nuno Narciso Arquitectos
Arq. Nuno Narciso
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Reabilitação de moradia e construção de nova habitação
Vila das Aves - Santo Tirso

2022

Cinco Moradias em Banda
Ribeirão, Vila Nova de Famalicão

2018

Edifício de Habitação Unifamiliar
Gondomar

2019

+351 914 564 021
npa@npa.pt
www.npa.pt

Avenida Sousa Cruz, 614
Centro Comercial Galáxia - Loja n.º2
4780 - 365 SANTO TIRSO

Desenvolve a sua actividade nos sectores da Arquitectura, Construção Civil  
e Ensino, em gestão de projectos e na concepção, planeamento e supervisão 
de equipas de projecto e obra.

Com mais de 18 anos de experiência na elaboração e gestão de projectos, 
desempenha funções de Arquitecto, director de projecto, coordenador  
de especialidades e acompanhamento de obra.

Trabalhou ainda como Técnico de Obra Grau I e no sector do ensino como 
Assistente Convidado e Formador Certificado.

Santo Tirso – Portugal – 1977

Licenciado em Arquitectura pela Faculdade de Arquitectura da Universidade  
do Porto - FAUP em 2004.

Especialista em Metodologias de Intervenção no Património Arquitectónico 
pela Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto - FAUP, em 2007.

Nuno Pimenta Arquiteto
Arq. Nuno Pimenta
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Anamnse Apoteótica - Habitação
Braga

Junho/2021

Connective Loophole - Habitação
Palmela

Agosto/2021

Eruption of Dreamness - Turismo
Guimarães

Março/2021

+351 253 466 205
geral@offa.pt
www.offa.pt

Avenida da Liberdade, n.º 434
Piso 3, Sala 1
4710-249 BRAGA

Miguel da Costa Ribeiro, co-fundador da OFFA, nascido em 12 de junho  
de 1986 em Roubaix, França. Obtém o grau de Mestre em Arquitectura  
pela Escola de Arquitectura e Arte, Universidade Lusíada V.N. de Famalicão. 
Sustenta uma visão cuidadosa e crítica sobre a sociedade, exortando uma 
intervenção arquitectónica sensível guiada pela conexão entre a funcionalidade 
uma ideologia materializada numa orgânicidade formal.
Armando Filipe Vilaça Amaro, co-fundador da OFFA, nascida em 5 de fevereiro 
de 1987 em Braga, onde desenvolve parte da sua escolaridade.  
Estudou Mestrado em Arquitectura na Faculdade de Arquitectura e Arte, 
Universidade Lusíada V.N. de Famalicão.
A sua perspectiva sobre a arquitectura baseia-se principalmente na tentativa 
de estabelecer a simbiose perfeita entre o homem e o ambiente que o define, 
tendo como base a interligação emoção / sentimento para a sua estruturação 
ideológica.

OFFA - office of feeling Architecture Office of Feeling Architecture assume  
por definição uma inserção ideológica que o faz abordar a arquitectura  
e o design como plataformas para a expressão do domínio sentimental.
ARTE - VONTADE - EXPRESSÃO - SENTIMENTO. Esta relação encadeada pauta  
a postura de inserção da nossa actividade, onde a procura entusiasta  
da simbiose enquadrada pela vontade do cliente e pela procura de uma 
identidade única e desigual se materializa numa imagética, que por si só 
marca, criando uma relação identitária entre a peça criada e o seu vivenciador. 
Vítor Manuel Machado Marques, co-fundador do OFFA ( Office of Feeling 
Architecture), nascido em 22 de Fevereiro de 1988 em Braga, onde desenvolve 
parte de seu percurso acadêmico. Obtem o grau de Mestre em Arquitectura 
pela Escola de Arquitectura e Arte, Universidade Lusiada V.N. de Famalicão.
Arquitecto, sustenta como ideologia uma visão guiada pela intersubjectividade 
arquitectónica da relação entre materialidade e subjectividade sentimental  
de cada indivíduo. Forma-imagem-sentimento-emoção.

OFFA (Office of Feeling Architecture)
Arq. Vítor Manuel Machado Marques
Arq. Miguel da Costa Ribeiro
Arq. Armando Filipe Vilaça Amaro
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Multiusos Oriente
Moscavide, Loures

2022

TRYBA / Caixiave
Ribeirão, Vila Nova de Famalicão

2022

Data Centre SISP TIER IV
Cidade da Praia, Cabo Verde

2022

+351 225 323 800
email@ohm-e.pt
www.ohm-e.pt

Rua Fernão Lopes 157, 4.º Dto
4150-318 PORTO

Desde a sua fundação, em 1989, a empresa actua nas áreas da Engenharia 
Eletrotécnica, Telecomunicações, Informática, Segurança Integrada,  
Gestão Técnica Centralizada, Iluminação e Luminotécnia.
Acompanhando a célere evolução tecnológica e a crescente consciencialização 
pela sustentabilidade, os projectos baseiam-se em modelos tecnologicamente 
avançados, adequados as especificidades dos ambientes a projectar.
A procura por vantagens económicas, ergonómicas e ecológicas reflete-se 
em todos os desafios, que abrangem diversos sectores de mercado e as mais 
variadas escalas - desde o contexto urbano aos espaços interiores.

GRUPO OHM-E
Dedicado a soluções integradas de Engenharia, o Grupo OHM-E destaca-se  
no desenvolvimento de projectos tecnologicamente inovadores, onde  
as energias renováveis e a eficiência energética ocupam um lugar de destaque. 
Junta-se a este desafio uma equipa de colaboradores de grande competência 
e profissionalismo, com formação específica em diversas áreas da Engenharia 
e Arquitectura.

OHM-E+LIGHTPLAN
Fernando Silva Gusmão
Eng. André Gil Gusmão

Dra. Conceição Gusmão
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Reabilitação do Mercado de Benfica
Lisboa
2021

Ground Floor House
Porto
2021

Casa Olidouro
Vila nova de Gaia

2021

+351 960 068 466
mail@oitoo.pt
oitoo.pt

Rua António José da Silva, 63
4200-082 PORTO

Para além da vertente clássica da profissão - office – dedicado  
ao planeamento, debate e construção de projectos de Arquitectura, 
trabalhando com diferentes programas e escalas de intervenção, o oitoo 
criou um espaço dedicado à discussão - observatory - sobre os problemas 
do território, das cidades e de todos os seus lotes e edifícios abandonados, 
subaproveitados ou simplesmente esquecidos promovendo a sua tradução  
em propostas pró-activas para o seu reuso e ativação, no sentido de dar  
um contributo à cidade e sociedade civil.
Os membros do oitoo estão envolvidos ativamente na prática e ensino  
da arquitectura, e em publicações de carácter científico sobre temas da maior 
actualidade como, por exemplo, yellowred, on reused architecture.

oitoo é um atelier de arquitectura activo em várias frentes e fortemente 
vocacionado para o reuso e reactivação de espaços e territórios, composto 
pelos arquitectos Laura Lupini, Diogo Zenha Morais, João Machado e Nuno 
Baptista Rodrigues.
Fundado no final de 2017, o oitoo está sediado no Porto e em Lisboa, 
desenvolvendo projectos em Portugal e no estrangeiro.
O oitoo possui uma robusta experiência profissional, adquirida em diferentes 
âmbitos da profissão e percursos que levaram os seus membros a Londres, 
Basileia, Milão e Mendrisio.

oitoo
Arq. Nuno Baptista Rodrigues
Arq. Diogo Zenha Morais
Arq. Laura Lupini
Arq. João Baptista Machado
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Projecto de uma Adega
Paços de Ferreira

2020

Reabilitação e Ampliação do Parque de Lazer do Vale de Sobreira
Pombal 

2020

Masterplan e Estudo prévio para a Construção de um Hotel  
e Centro Cultural - Tubize, Bélgica

2018

+351 914 085 738
geral@om-atelier.pt
www.om-atelier.pt

Avenida da Escola Secundária, 114
4590-314 FREAMUNDE

aplicando texturas que nos remetem para momentos especiais, integrando 
sons e músicas que nos inspiram e motivam, criando espaços onde 
saboreamos o como é bom estarmos aqui e agora.
Realizamos projectos e obras a várias escalas desde pequenas reabilitações, 
moradias, hotéis, edifícios industriais e de comércio. Em 2016 ganhámos uma 
menção honrosa no concurso internacional LAKA COMPETITION ’16 em parceria 
com o arquitecto Luís Duarte Ferro. No mesmo ano vencemos o concurso 
internacional EUROPAN 14 em Tubize na Bélgica com o tema “Seed structure: 
The production of happiness”. Participámos igualmente em várias exposições 
de arquitectura na Bélgica, Grécia e em Portugal. 
Criamos projectos com um propósito:
A sua Felicidade

O OMATELIER é um espaço criativo onde a arquitectura serve como meio  
de expressão para responder às necessidades dos clientes. Pretende-se 
projectar pensando o processo arquitectónico na sua totalidade, percebendo  
a construção, não como um objecto espacial para utilizar a curto e médio 
prazo, mas como um elemento “vivo” onde se deverá entender o seu princípio, 
meio e fim.
Personalizamos ao máximo cada projecto. Tendo em conta os desejos  
do cliente e o sítio onde a construção se implanta. Pretendemos ir ao 
encontro do cliente de forma a criar bem-estar (felicidade) em cada espaço 
que projectamos. Em todos os nossos projectos procuramos despertar os 
5 sentidos do ser-humano: moldando a forma com a luz entra no espaço, 
escolhendo materiais que nos despertam sensações olfativas únicas, 

Omatelier humberto pereira arquiteto
Arq. Humberto Pereira
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Edifício Simulador I, Taguspark - Sede da PHC Software
Oeiras
2021

Ritz 77
Lisboa
2021

Campus Nestlé
Oeiras
2021

+351 21 096 0610
geral@openbook.pt
openbook.pt

Av. Conselheiro Fernando de Sousa
n.º 19, 8.º Piso
1070-072 LISBOA

Com a criação da NOBK em 2021, marca especializada no desenvolvimento  
de Design de Interiores, a OPENBOOK reforçou a sua aposta na área  
de hotelaria e no desenvolvimento de design de mobiliário exclusivo.
A OPENBOOK tem vindo a ver o seu trabalho reconhecido através  
de vários prémios internacionais, tais como o Architecture Masterprize  
e o Architizer Awards.

A OPENBOOK é uma firma portuguesa de arquitectura fundada em 2007,  
que tem por missão desenhar espaços de qualidade que transformam a vida 
das pessoas.
Com uma equipa multidisciplinar de 46 colaboradores, a metodologia  
de trabalho da OPENBOOK permite desenvolver cada projecto através  
de uma abordagem holística, onde o cliente, a qualidade do desenho  
e o respeito pela equipa são os pilares de toda a actividade. 
Através da utilização da tecnologia BIM, da qual a OPENBOOK é uma  
das pioneiras em Portugal, é possível aportar a cada projecto uma qualidade  
de serviço que permite um controlo geral de todo o processo, desde  
a concepção à finalização da obra. 

OPENBOOK 
Arq. Rodrigo Sampayo 
Arq. Paulo Jervell
Arq. João Cortes
Dr. Pedro Pires
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Novas Instalações da Cooperativa Farmacêutica Plural
Coimbra

2017

Bairro da Boavista
Lisboa
2019

Colégio Dandélio Creche e Jardim-de-Infância
Coimbra

2016

+351 239 701 423
orange@orangearquitectura.pt
www.orangearquitectura.pt

Rua de Moçambique 173
3030-062 COIMBRA

Tem obra premiada e publicada tanto em Portugal como no estrangeiro, 
destacando-se o Bairro da Boavista, em Lisboa, Primeiro classificado  
no Concurso Público de Conceção da Solução Arquitectónica para  
a “Zona de Alvenaria” do Bairro da Boavista em Lisboa, integrando  
a representação portuguesa na Biennale di Architettura di Venezia 2021  
(co-autoria com Luís Spranger e Bruno Silvestre), o Colégio Dandélio,  
em Coimbra, Menção Honrosa no Prémio Diogo de Castilho 2017,  
o Bairro Padre Cruz, em Lisboa, integrado na RIBA International List 2018  
e seleccionado para a XI Bienal Iberoamericana de Arquitectura e Urbanismo 
2019 e no Grande Prémio Enor Arquitectura 2020 (co-autoria com  
Luís Spranger e Bruno Silvestre), e as Novas Instalações da Cooperativa 
Farmacêutica Plural, em Coimbra, Prémio Nacional de Reabilitação Urbana 
2019 na categoria Comércio e Serviços e do Prémio Diogo de Castilho 2019 
(co-autoria com Maria Amália Freitas).

Alexandre Saraiva Dias nasceu no Porto em 1974. 
É licenciado em Arquitectura (2000) e pós-graduado em Arquitectura, 
Território e Memória (2004) pela Universidade de Coimbra onde lecciona  
no Mestrado Integrado do Departamento de Arquitectura.
Colabora, em 1999, no gabinete do Arquitecto Pedro Maurício Borges,  
em Lisboa, iniciando em 2000 a sua actividade enquanto profissional liberal.
Tem sido convidado a participar em sessões críticas, debates, conferências  
e exposições.

ORANGE
Arq. Alexandre Saraiva Dias
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Habitação Bifamiliar
Belas, Sintra

2020

Reconstrução e Ampliação de Edifício Multifamiliar
Almada

2021

Complexo Desportivo do Pinhal do General 
Seixal
2021

+351 962 676 721
arquitectos@pachecosantos.com
www.pachecosantos.com

Rua Natália Correia, 19 B, Vale Flores
2810-418 ALMADA

RAQUEL PACHECO nasceu em Maputo, Moçambique em 1971. Inicia o seu 
percurso em arquitectura em Luanda, na Faculdade Agostinho Neto, mas foi  
já em Lisboa, que se licenciou em 1996 pela Faculdade de Arquitectura  
da Universidade Técnica de Lisboa. No seu percurso como arquitecta destaca 
se a colaboração com os ateliers de arquitectura, Lemniscata (1992-1993), 
Tomás Taveira (1996 a 1998), Regino Cruz (1998 a 2001) e Jorge Lopes 
(1998 a 2006). Em 2004 cria, com o arquitecto Emanuel Santos o atelier 
PACHECOSANTOS | ARQUITECTOS na sequência do trabalho desenvolvido  
por ambos desde 1998. 

Como atelier multifacetado a PACHECOSANTOS | ARQUITECTOS tem 
desenvolvido projectos para diversas valências. No entanto tendo em 
consideração a vasta experiência nesta área e a importância social que  
as residências seniores têm na actual pirâmide das sociedades modernas,  
a concretização de cada projecto é motivo de grande satisfação e orgulho. 
Nesta área destacam-se os projectos: Residência Sénior | Idanha (Sintra), 
Residência Sénior | Skyna (Cascais) e a Residência Sénior C.A (Lisboa).

Transformar sonhos em projectos de arquitectura.
PACHECOSANTOS | ARQUITECTOS é um atelier de arquitectura formado  
em 2004, que tem vindo a consolidar a sua experiência nas várias valências  
da arquitectura desde a habitação, equipamentos, serviços, comércio, turismo, 
urbanismo, reabilitação, passando pelo design de interiores, com uma grande 
incidência na área dos equipamentos de cariz social (residências seniores  
e unidades de cuidados continuados). Um atelier onde cada projecto  
é encarado como um desafio, apostando acima de tudo no rigor e qualidade 
dos projectos, estudando as melhores soluções do ponto de vista estético, 
técnico e económico, de forma a atingir plenamente os objectivos propostos  
e superar as expectativas dos clientes. 

EMANUEL SANTOS nasceu em Mindelo, Cabo Verde, em 1968. Inicia o seu 
percurso em arquitectura em1986 ao ingressar na Faculdade de Arquitetura  
do Porto como bolseiro, transferindo-se para a Faculdade de Arquitetura  
da Universidade Técnica de Lisboa em 1988, onde cruza caminho  
com Raquel Pacheco, obtendo a licenciatura em 1993. Colaborou com  
os ateliers de arquitectura Manuela Fontes (1989 a 1991), António Janeiro 
& António Araújo (1990 a 1992), Luís Cunha arquitectos 1993 e JSJ – _
Consultoria e Projectos de Engenharia, Lda (1993 a 2012). Em 2004 cria,  
com a arquitecta Raquel Pacheco o atelier PACHECOSANTOS| ARQUITECTOS  
na sequência do trabalho desenvolvido por ambos desde 1998. 

PACHECOSANTOS | ARQUITECTOS
Arq. Raquel Pacheco
Arq. Emanuel Santos
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Casa Senhorial da Ameixeira
Porto
2021

Casa Senhorial Becker
Alemanha

2021

Casa Campos
Porto
2018

+351 910 464 629
geral@padraoarquitetura.pt
www.padraoarquitetura.pt

Rua Ferreira Lemos, 165A
4780-468 SANTO TIRSO

buscamos superar as expectativas do cliente, contribuir para o bem-estar 
humano e aprimorar a experiência sensorial arquitectónica.

Acreditamos que os edifícios devem ser intemporais e inspiradores, feitos  
para viver. O nosso foco é o planeamento urbano responsável, infraestruturas 
de qualidade e sistemas que melhoram a acessibilidade local.

Pensando globalmente e actuando localmente, utilizamos a mais alta 
tecnologia para comunicar o protecjo ao cliente e construtoras, oferecendo  
um serviço diferenciado, integrado e inovador. Somos movidos pela beleza  
e paixão pela geometria e pela vida.

A PADRÃO ARQUITETURA & DESIGN foca-se em projectar e agregar valor  
ao mundo de uma forma criativa, seleccionada e inovadora.

A nossa marca arquitectónica tem uma abordagem multidisciplinar  
de projecto, oferecendo um serviço integrado, gerindo as diferentes fases 
integrantes, interagindo com as áreas certas para garantir a qualidade  
e inovação do processo completo único.

Ser uma marca de arquitectura global de confiança, capaz de responder 
a todos os desafios do cliente com profissionalismo e responsabilidade. 
Comprometidos em fornecer edifícios e ambientes de alto desempenho, 

PADRÃO ARQUITETURA & DESIGN
Arq. Margarida Padrão
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Pavilhões Industriais
Vale de Cambra

2014

Complexo Habitacional
Vila Nova de Famalicão

2021

Condomínio Fechado
Cabinda, Angola

2010

+351 252 378 610
panatelier@pan.pt
www.pan.pt

Edifício Napoleão
Praceta de barradas
4760-537 Louro - Vila Nova de Famalicão

Pedro Araújo Napoleão, é o autor do livro “As Sensações e as Emoções  
na Arquitetura”. É licenciado em Arquitetura pela U. L. V. N. F. Diplomado  
em Estudos Avançados em Expressão Gráfica Arquitetónica e doutorado  
pela Universidade da Corunha com a classificação máxima - Sobressaliente. 
No âmbito do Pós-doutoramento, integrou ainda, o grupo de Investigação  
em Representação Arquitetónica da Universidade da Corunha.  
Viaja frequentemente em investigação, tendo visitado as principais obras  
de referência da Arquitetura um pouco por todo mundo. Conta com  
a publicação de obras e artigos vários em revistas da especialidade entre 
outras. Foi coordenador e responsável técnico de empresas de construção  
em Portugal e no estrangeiro. É orientador de vários estágios. Foi coordenador 
de vários projetos e concursos públicos por convite. É conferencista, participa 
frequentemente em conferências e seminários; nacionais e internacionais. 
Exerce, desde 1997, a sua atividade profissional na Panatelier.

Há 25 anos, numa perspetiva de continuidade e futuro do legado deixado por 
José Napoleão da Costa Araújo aos seus filhos, surgiu a Panatelier de Pedro 
Araújo & Napoleão, Lda. Ultrapassada a transição necessária desse período, 
entre aquela que foi a fusão da experiência adquirida com os conceitos 
inovadores e novas formas de abordagens ao projeto, alargou-se o raio  
de ação do atelier a todo país e ao estrangeiro. Hoje, está preparada para 
obras de grande complexidade, pela sua capacidade técnica e seus recursos 
humanos.  A Panatelier, é o resultado de todo um percurso de trabalho, 
seriedade e experiência na prestação de serviços de Arquitetura, Topografia, 
Engenharia e Construção.
Hoje, formamos uma equipa familiar e pluridisciplinar, assente em bases 
sólidas e preparada para realidades diferentes, sempre numa perspetiva 
contemporânea e com uma estratégia bem definida – pensar cada vez mais  
o futuro com qualidade, rigor e inovação em prol do bem estar das pessoas.

Panatelier Pedro Araújo e Napoleão
Arq. Pedro Araújo Napoleão
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Licenciamento e Acompanhamento da Obra 
Travessa dos Remolares, 46, 2.º piso, Lisboa

2018

Estudo Técnico de Viabilidade para Alojamento Local 
Rua dos Correeiros 161, Lisboa

2018

Projecto de Moradia Unifamiliar
Chamboeira, Bucelas, Loures

2012

+351 917 263 363
paparquitetura@gmail.com
www.instagram.com/
paulopachecopaintings/

Alameda Roentgen, n.º 2, 5C 
1600-759 LISBOA
Atelier: Rua da Boiça, Almarces, Chamboeira
Bucelas 2670-674 LOURES

Portfólio
Projectos para moradias unifamiliares
Projectos para edifícios de habitação
Projectos para edifícios públicos
Projectos para edifícios industriais
Projectos de reabilitação
Gestão de obras

Paulo de Almeida Pacheco
Arquitecto, OAP 6625
Licenciatura em Arquitectura e Urbanismo (Rio de Janeiro, 1985).
Mestrado em Reabilitação da Arquitectura e Núcleos Urbanos (Faculdade  
de Arquitectura da Universidade de Lisboa, 2002).
Desenvolvimento de projetos de arquitectura e gestão de obras, no Brasil,  
entre 1985 e 1995.
Desenvolvimento de projetos de arquitectura e gestão de obras, em Portugal, 
desde 1995.

paparquitetura
Arq. Paulo Pacheco

Marta Pacheco
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Reabilitação do Edifício Prémio Valmor - Arq. Adães Bermudes  
para instalação hotel “1908” - Lisboa

2017

Instalações do Instituto Superior Técnico no Tagus Park
Porto Salvo

2008

Reabilitação do Edifício dos Paços do Concelho 
Almada

2020

+351 213 900 642
arquitectos@pardalmonteiro.com
www.pardalmonteiro.com

Rua Saraiva Carvalho, 84 Porta 1
1250-244 LISBOA

Colaborou na E.P.U.L. – Empresa Pública de Urbanização de Lisboa, S.A.  
para a área da gestão dos projectos entre 2001 e 2014.
Tem diversas participações em publicações de arquitectura com projectos  
do gabinete, tais como a da Revista “ATIC - Associação Técnica da Indústria  
do Cimento” - Blocos Norte e Sul do Instituto Superior Técnico, a do livro  
“O Projecto do Programa Polis em Castelo Branco de 1994 – Projecto do Largo 
de São João”, “Pardal Monteiro 1919-2012” de 2012 em co-autoria com  
João Pardal Monteiro e co-autoria em “INE 80 anos – um outro olhar” de 2015.

Arquitecto, licenciado em 1983 na ESBAL - Escola Superior de Belas Artes 
de Lisboa e inscrito na Ordem dos Arquitectos Portugueses. Iniciou a sua 
actividade em 1978 no atelier do Arq. António Pardal Monteiro, onde participou 
em diversos projectos.
Em 1986 forma com António e João Pardal Monteiro a empresa  
de Arquitectura Pardal Monteiro - Arquitectos, tendo ai desenvolvido a sua 
actividade na elaboração dos projectos, e coordenador da equipa incumbida  
do projecto global bem como na prestação de assistência técnica às obras. 
A actividade do gabinete, onde actualmente assume a sua Direcção, abrange  
à concepção de todo o tipo de edifícios passando pelos edifícios públicos,  
de ensino, laboratórios, hoteleiros, instalações fabris, habitação, etc, onde  
se destacam, por exemplo, o Centro de Estudos de Vetores e Doenças 
Infeciosas de Águas de Moura, as instalações do Instituto Superior Técnico 
no Tagus Park, ou os edifícios de habitação e comércio do Cacém Polis 
e Off Liberdade em Lisboa. Também na área da reabilitação urbana tem 
desenvolvido dezenas de reabilitações de edifícios entre os quais figuram  
os de património classificado como a reabilitação do Palácio Flor da Murta  
em Oeiras, a reabilitação de diversos tribunais, destacando-se o de Leiria  
e o de Faro, e mais recentemente a instalação do hotel “1908” no edifício 
prémio Valmor do Arq. Adães Bermudes, “Bordallo Residence”  
e “Alcântara Lofts” em Lisboa.

Pardal Monteiro Arquitectos
Arq. Manuel Pardal Monteiro
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Casa na Rua da Boavista
Rua da Boavista, Porto

2021

Casa Olivais
Santo António dos Olivais, Coimbra

2021

Habitação Coletiva - Rua das Carvalheiras
Rua das Carvalheiras, Porto

2021

+351 22 099 6859
geral@parqur.com
parqur.com/

Avenida Rodrigues de Freitas 204
4000-416 PORTO

Acreditamos na força que surge do encontro entre visões e conhecimentos 
diferentes para o desenvolvimento de projectos de excelência, inclusivos, 
sensíveis ao ambiente, adaptados às necessidades de cada cliente e que 
resultem em obras sólidas e resistentes ao passar do tempo.

Investir na arquitectura não é só apostar num espaço mais saudável, feito 
à medida das possibilidades e visão de futuro de cada pessoa que entra em 
contacto connosco, é também um investimento nas cidades que habitamos, 
no seu património e legado.

Um conjunto de experiências profissionais e letivas no estrangeiro, Brasil, 
Angola, Finlândia, Canadá, Argentina, EUA, dão-nos o à-vontade,  
a flexibilidade e as competências para trabalhar para diferentes contextos  
e com culturas diversas.

A PARQUR foi fundada em 2012 como um coletivo de Arquitectos e Urbanistas 
com campos de experiência diversos: da reabilitação à fabricação digital,  
do desenho tridimensional em BIM ao protótipo.

Acreditamos que a prática de arquitectura tem a capacidade de enriquecer  
os ambientes que partilhamos e habitamos. Como arquitectos desenvolvemos 
projectos a pensar nos nossos clientes e parceiros, na suas necessidades 
presentes e futuras, como também no contexto particular e geral de cada 
Obra.

A colaboração, a interação e o diálogo, encontram-se no centro da nossa 
prática, tanto com os nossos clientes, como em todo o processo criativo  
e de construção enquanto PARQUR.

PARQUR arquitectura
Arq. M. Sofia Herrera

Arq. Tiago Ramos
Arq. Filipe Brandão
Arq. Nuno Sanches

Arq. Gil Ribeiro
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Edifício Multifamiliar Lote i7 - Espartal
Aljezur, Faro

Setembro/2020

Edifício Multifamiliar Lote i10 - Espartal
Aljezur, Faro

Janeiro/2021

Casa Solange
Aljezur, Faro

Fevereiro/2021

+351 913 006 908
arqpatricio.bernardes@sapo.pt
www.patriciobernardes.com

Sítio a-do-alho cx postal 2195y Portelas
8600-301 LAGOS

Em cada projecto, o lugar dita uma nova abordagem. É essa a ideia de inovação 
que motiva. Este atelier encontra-se apto para responder a qualquer desafio, 
quer pela complexidade, quer nas mais variadas tipologias de projecto.

Desde 2001 Patrício Lopes Bernardes tem desenvolvido a sua actividade  
nas mais diversas áreas de projecto, abrangendo desde arquitectura, 
paisagismo, urbanismo e planeamento. Adoptando soluções de concepção 
simples e sustentáveis. Uma estrutura que trabalha com a colaboração  
de diferentes profissionais, incluindo engenheiros, topógrafos, arquitectos 
paisagistas e designers.

Patrício Lopes Bernardes Arquitecto
Arq. Patrício Lopes Bernardes 
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Sede Lacticoop
Aveiro

Fevereiro/2021

Hotel Rural
Águeda

Junho/2021

Casa Ligia
Aveiro

Abril/2021

+351 234 135 831
geral@paulomartins.com.pt
www.paulomartins.com.pt

Rua de Marques Gomes, 2, Loja A
3800-221 AVEIRO

Projectamos edifícios de valor acrescentado, pensados para proporcionar 
um elevado nível de satisfação e bem estar, potenciando a relação entre 
dualidades (interior/exterior, luz/sombra, macio/áspero…), fundindo os seus 
limites e diluindo a barreira que os separa.
Propomos uma arquitectura sustentável e hedonista, desprendida  
de preconceitos e estereótipos.”

Projectos de referência:
2021 - Casa Ligia prédio multifamiliar, Aveiro
2021 - Moradia Cabeço de Vide
2021 - Sede Lacticoop, Aveiro
2021 - Hotel Rural, Águeda
2020 - Moradia Taubaté, Brasil
2020 - Clínica Dentária, Manchester

Distinções:
Menção Honrosa Architizer 2021 - Casa Pisco
Menção Honrosa Palmarés Technal 2020 Categoria Reabilitação -  
Casa Beira Mar
Vencedor Luxury Lifestyle Awards 2020: Best Luxury Architecture in Portugal  
- Casa Pisco
Vencedor European Property Awards 2020-2021
Shortlisted no BigMat International Architecture Award 2019 com a SH House; 
Vencedor do prémio A’Design Award 2018 com a SH House;
Finalista do prémio Archdaily BOTY 2017, categoria Refurbishment com  
a SH House.

Paulo Martins, arquitecto principal do atelier PAULO MARTINS ARQ&DESIGN, 
licenciou-se em Arquitectura em 2003 na ARCA-EUAC, em Coimbra, Portugal.
Complementando a sua formação, realizou em 2007 uma pós-graduação em 
arquitectura ecoeficiente na Elisava - Escola Superior de Disseny i Universitat 
Pompeu Fabra, em Barcelona, Espanha.
Entre 2003 e 2008, assumiu funções de arquitecto coordenador de equipa  
no estúdio Ribas Arquitectes, em Barcelona.
Após este período, abre atelier próprio, focado no design experimental  
e estratégico, provocando e tornando as experiências sensoriais e emocionais 
parte do processo e um objectivo a atingir.
“Através de uma visão holística encaramos e entendemos o nosso trabalho 
como um veículo responsável pelo bem estar e equilíbrio social, político  
e económico, assumindo essa responsabilidade como oportunidade para 
reinventar estratégias e propor alternativas!

Paulo Martins Arquitectura & Design
Arq. Paulo Martins
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Complexo Comercial Lippo
Ternate, Molucas do Norte, Indonésia

2021

Cruise Terminal, Mindelo, Cabo Verde em consórcio com Mota-Engil 
Mindelo, Cabo Verde

2021

Parque Urbano do Vale do Forno, CMLisboa
Lisboa
2021

+351 218 459 470
roquete@profabril.pt
www.profabril.com

Av. Almirante Gago Coutinho 74
1700-031 LISBOA

Redes de Águas e Drenagem, Instalações Eléctricas, 
Telecomunicações, Segurança, AVAC e Ventilação, Condicionamento Térmico  
e Acústico, Redes de Gás, Segurança Contra Riscos de Incêndio, Gestão  
de Resíduos, Habitação, Comércio, Serviços, Indústria, Saúde, Logística, 
Hotelaria e Desporto.

ENGº PEDRO NETO REBELO
Actual: Administrador, PCG Consulplano-Viatunel, Engenharia, SA
Anterior: 2004 - 2015 Director Geral da Via Túnel PGF, Lda
1990 - 2004 - Director Técnico e Coordenação de Projectos na Proman SA , 
Imoconsult SA e Viaponte SA
1972-1990 - Engenheiro Projectista da Divisão de Estruturas na Proman S.A  
e na Profabril S.A.
Formação Académica: 1967-1972 - Engenharia Civil, IST 
Experiência: Coordenação de Projectos, Chefia de Projectos Multidisciplinares, 
Gestão de Empreendimentos, Projectos de Reconstrução e Reabilitação  
de edifícios, Execução e Coordenação de Projectos de Estruturas

ENGº ILÍDIO DE AYALA SERÔDIO
Actual: Presidente, Grupo PCG Profabril Consulplano Global
Vice-Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa
Presidente da Câmara do Comércio e Indústria Indonésia Portugal
Vice-Presidente da EUCBA, EU-China Business Association, Bruxelas
Presidente da PROFORUM, Associação para o Desenvolvimento da Engenharia
Membro, Ordem dos Engenheiros, Portugal
Membro da ASCE, EUA 
Alumni IMD, Lausanne, Suíça.
Formação Académica: 
Engenharia Civil, IST - Instituto Superior Técnico
MSCE, Engenharia de Transportes, Purdue University, EUA
MBA, IMD Business School, Suíça
Especializações: Project Management, International Business Development, 
Transportation and Regional Planning, Industrial Development
Presidente do Grupo PCG Profabril Consulplano Global: 1993 - presente - 
Engenharia civil, Indústria e Energia, Transportes, Engenharia do Ambiente, 
Gestão de Projectos,
Contractos industriais chave-na-mão, com operações na Ásia 
(Macau,Indonésia, Hong Kong), Médio Oriente e América do Sul (Brasil, Bolívia).

ENGº PAULO BERNARDINI AZENHA
Actual: Presidente da PCG CONSULPLANO VIATUNEL, Engenharia, SA
Anterior: 1990-2000 – PROFABRIL Engenharia SA
2000-2014 - ENGITARGET, Lda.
Formação Académica: 1985-1990 - Licenciatura em Engenharia Civil, IST 
Experiência: Gestão e coordenação de projectos na área de Fundações  
e Estruturas, Saneamento,

PCG Profabril Consulplano Global
Eng. Ilídio de Ayala Serôdio
Eng. Paulo Bernardini Azenha
Eng. Pedro Neto Rebelo
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Casa Bruno Santos
Porto
2021

Edifício Fachadas da Baía
Maia
2022

Lojas/Escritórios Santa Catarina - Comércio/Serviços
Porto
2021

+351 229 447 863
geral@pcpm.pt
www.pcpm.pt

Rua Eng.º Duarte Pacheco, 120
5.º andar, sala 27
4470-174 MAIA

Actualmente conta com uma equipa multidisciplinar nas áreas de Arquitectura 
e Engenharia, com foco na construção nova, sem no entanto, descurar  
a reabilitação urbana; a PCPM conta com várias parcerias que lhe permitem 
responder aos desafios lançados por parte dos clientes, conseguindo 
acompanhar todas as etapas dos seus trabalhos.
Tirando partido da vasta experiência adquirida ao longo dos anos, a PCPM 
desenvolve soluções com criatividade e sustentabilidade, dinamizando  
e valorizando o lugar onde estas se inserem.
O objectivo da empresa assenta num processo contínuo de afirmação  
e de consolidação do seu profissionalismo no sector, fruto da satisfação  
dos seus clientes.

Projectos em carteira
Casa Valter, Matosinhos - Unifamiliar
Casa Delgado, Maia - Unifamiliar
Edifício AF, Gondomar - Multifamiliar
Armazém JMF, Maia - Serviços
Plataforma ATREL, Coimbra - Serviços
Plataforma Logística LM, Matosinhos - Serviços
Croissanterias Unicroissant, Vários - Comércio 
Hotel, Boavista - Hotelaria
Loteamento Jovim, Gondomar - Loteamento

A PCPM – Estudos e Projectos, Lda, estabelecida em 2006, está vocacionada 
para a concepção e desenvolvimento de Projectos de Arquitectura  
e Engenharia com elevado nível de profissionalismo e rigor, e providenciando  
o melhor aconselhamento técnico, disponibilizando ainda serviços  
de coordenação e fiscalização de obras.
Este gabinete desenvolve a sua actividade em todas as regiões do país e tem 
também trabalhos realizados internacionalmente, sendo que algumas obras  
e projectos realizados têm vindo a ser alvo de destaque (Concurso #EDP –  
“A Casa mais eficiente de Portugal” patrocinado pela EDP (V.N.Gaia) –  
Projecto no TOP5; Idealista/News - Casas D’Avenida (Maia) – Empreendimento 
de Luxo na Maia; entre outros).
Com uma carteira de clientes em crescimento, os projectos vão abraçando 
várias áreas disciplinares na construção, desde Habitação, Comércio, 
Escritórios e Serviços, Complexos Desportivos, Unidades Industriais, 
Urbanismo, Hotelaria e Turismo.

PCPM Estudos e Projectos
Pedro Couto
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Reabilitação do Moinho de Varze
Maia
2020

Edifício de Habitação Multifamiliar - Prestige II
Valongo

2020

Edifício - Creche Santa Casa da Misericórdia de Vera Cruz de Gondomar 
Gondomar

2020

+351 22 537 0354
geral@pdf.pt
www.pdf.pt

Rua Cândida Sá de Albergaria, 99
4150-185 PORTO 

Na qualidade de sócio gerente da empresa PDF - Pinto de Faria Arquitectos 
Lda. desenvolveu diversos projectos na área da arquitectura e do urbanismo 
com especial enfoque no desenvolvimento de equipamentos sociais  
e de saúde.
O gabinete de arquitectura Pinto de Faria - Arquitectos opera no mercado 
português desde 1960 na área do projecto de arquitectura, do urbanismo, 
tendo sido formalizado como empresa em 2005: “PDF - Pinto de Faria, 
Arquitectos, Lda.” Desde então o gabinete desenvolveu dezenas de projectos 
na área da arquitectura e do urbanismo tendo vindo a especializar-se 
essencialmente na área da REABILITAÇÃO, da ACÇÃO SOCIAL e da SAÚDE. 
Actualmente a PDF presta ainda serviços na área da consultadoria  
e a avaliação imobiliária, peritagem e formação.

Luís Pinto de Faria terminou a licenciatura em Arquitectura em 1995, obteve  
o grau de Mestre em Teoria da Arquitectura em 2000 e concluiu  
o Doutoramento em Teoria e História da Arquitectura em 2007. É Professor 
Associado na Universidade Fernando Pessoa (UFP) tendo assumido a Direcção 
do Mestrado em Arquitectura e Urbanismo da UFP desde 2007. É editor  
da revista de Arquitectura e Urbanismo “A Obra Nasce” bem como responsável 
pelo Laboratório de Estudos e Projectos (LEP) da UFP. É Investigador  
no “CAPP - Centro de Administração e Política Pública” no ISCSP /Universidade 
Técnica de Lisboa, é membro fundador do “Grupo de Estudos e Reflexão em 
Medicina Narrativa (GERMEN)” e do “Instituto Padre Himalaya – Associação 
para o Eco-Desenvolvimento e Inovação”. Em termos associativos, foi delegado 
da Secção Regional do Norte da Ordem dos Arquitectos (2008-2010),  
foi membro do conselho fiscal da APASD “Associação para a segurança  
dos doentes” até 2017 e presidente do Conselho Fiscal da Ordem  
dos Arquitectos até 2020.

PDF Arquitectos, Lda
Arq. Luís Manuel Moreira Pinto de Faria
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Açúcar 24 - Projeto de Reabilitação e Ampliação
Rua da Prata, Lisboa

2020

Amoreiras 43 - Projeto de Reabilitação
Lisboa
2020

Enes 13 - Projeto de Reabilitação e Ampliação
Lisboa
2018

+351 210 999 377
office@pedrocarrilho.pt
pedrocarrilho.pt/pt/

Alameda dos Oceanos, n.º 142, 2ºB 
1990-502 LISBOA

Com um portfólio abrangente e diversificado, evidenciamo-nos em 5 áreas 
de intervenção, com quase 70 projectos de vários clientes institucionais 
e privados, em várias áreas geográficas do nosso país. Neste sentido, 
destacamos os projectos de habitação na rua da Prata 249, na rua Morais 
Soares 157, na Av. Ressano Garcia 19, e projectos de equipamentos como  
os Escritórios RFF & Associados ou a Escola Básica dos Arneiros. 
Todos estes exemplos denotam uma prática projectual baseada num 
princípio ‘taylor made’, com apoio e diálogo constantes com os clientes, 
acompanhamento e aconselhamento nas diversas fases do projecto,  
o que permite diferenciar cada obra e valorizar cada intervenção.

PEDRO CARRILHO - ARQUITECTOS é um Atelier de arquitectura e urbanismo 
fundado em 2009 pelo arquitecto Pedro Carrilho, com uma equipa de vários 
arquitectos. Através de uma abordagem criativa aliada a uma atenção  
ao detalhe, temo-nos consolidado na área da reabilitação com destaque 
nacional para diversos edifícios lisboetas já reabilitados e outros em curso.
Actualmente, contamos com duas candidaturas ao Prémio Nacional  
de Reabilitação Urbana, na área residencial, com os projetos Campo Mártires 
da Pátria 103 e Amoreiras 43, ambos em Lisboa.

Pedro Carrilho Arquitectos
Arq. Pedro Carrilho
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Quatro Casas em Banda em Rio Maior (em projeto)
Rio Maior, Santarém

2021

Quatro Casas em Banda no Cabo do Mato (em projeto)
Benedita, Alcobaça

2020

Duas Moradias Isoladas nas Alcobertas (licenciamento)
Rio Maior, Santarém

2019

+351 918 733 099
eu@pedrofonsecajorge.com
pedrofonsecajorge.com

Rua Rei da Memória, n.º 103, 2.º andar
2475-149 BENEDITA

Procura igualmente diferenciar a sua oferta através da realização do Projecto 
de Execução para cada um dos seus projectos, um garante de qualidade  
na execução da obra, cujo rigor na construção materializa o projecto tal  
como foi concebido.

Pedro Fonseca Jorge, arquitectura+design consiste num atelier  
de arquitectura, “nascido” informalmente em 2001, mas que ao longo 
do tempo foi crescendo à medida que a encomenda ganhava corpo e se 
materializava em projetos maioritariamente ligados à habitação unifamiliar.
Durante o seu percurso de existência foi-se apostando na formação que 
contemplou a Intervenção no Património Arquitectónico, a Habitação a Custos 
Controlados, o Design do Produto (com base na qual vem desenvolvendo  
uma linha de mobiliário brevemente em comercialização) e as Artes Plásticas.

Pedro Fonseca Jorge arquitetura+design+artes pláticas
Arq. Pedro Fonseca Jorge
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Business Center de Oliveira de Azeméis (Pedro Mendes, Telmo Castro)  
- 1.º Classificado - Oliveira de Azeméis 

2016

Remodelação de Casa
Tavira
2020

Remodelação e Extensão de Casa
Arraiolos

2021

+351 919 917 638
pm.arq@pmendes.com
www.pmendes.com

Rua do Norte 55, Alto dos Lombos
2775-673 CARCAVELOS

Pedro Mendes liderou equipas de projecto de arquitectura e desenho urbano, 
coordenando as relações com os donos das obras, o governo e as entidades 
municipais de licenciamento nas diversas áreas e especialidades.
Nos últimos vinte anos, desenvolveu uma carreira académica em paralelo  
com a sua actividade profissional. Com os alunos, desenvolve uma pesquisa 
que combina a sua experiência profissional com a disciplina de projecto  
de arquitectura.
Pedro Mendes leccionou na Universidade Lusíada, Lisboa (1999 - 2003).
Actualmente é professor auxiliar no DAU - ISCTE-Instituto Universitário  
de Lisboa onde lecciona Projecto de Arquitectura. É investigador  
no DINAMIA’CET - IUL.
Foi consultor do Departamento.de Projectos Estratégicos (DPE) na Câmara 
Municipal de Lisboa (2002 - 2005) e membro do Núcleo não Residente  
da Estrutura Consultiva do Plano Director Municipal de Lisboa (2008 - 2009).
As suas obras e projectos têm sido apresentados em diversas publicações  
e exposições em diversos países. Recebeu prémios, participou em seminários  
e conferências em Portugal e no estrangeiro.

Pedro Mendes (Luanda) estudou na Faculdade de Arquitectura  
da Universidade do Porto (FAUP) entre 1984 e 1990. Doutorado  
em Arquitectura, U. Lusíada Lisboa (2012).
No início de sua carreira colaborou com o Arq. João Carreira (1988 - 1990).
Trabalhou no escritório do Arq. Eduardo Souto Moura (Pritzker 2011) entre 
1991 e 1995. Em 1997 forma atelier, Pedro Mendes Arquitectos, Lda, com  
a Arq. Sílvia Namorado, formando Pedro Mendes Arquitectos, Unipessoal, Lda 
em 2017.
Os projectos realizados por Pedro Mendes compreendem a requalificação 
urbana, remodelação e preservação do património, desenvolvimento  
de tipologias habitacionais, como casas isoladas, condomínios e edifícios  
de escritórios, tipologias indústriais, equipamentos públicos tais como edifícios 
escolares, culturais e comunitários nas cidades de Lisboa, Porto, Sintra, 
Alcanena, Almada, Matosinhos, Estoril, Amadora, Oliveira de Azeméis, etc.

Pedro Mendes Arquitectos
Arq. Pedro Mendes

Pedro Fonseca Jorge arquitetura+design+artes pláticas
Arq. Pedro Fonseca Jorge
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Habitação multifamiliar São Rosendo
Porto
2022

Habitação multifamiliar Meditação (em construção)
Porto
2021

Habitação multifamiliar República (em construção)
Porto
2021

+351 222 012 417
geral@pmpg.pt
www.pmpg.pt

Rua Nossa Senhora de Fátima, 419, 2.º TR
4050-428 PORTO

A dedicação à exploração de respostas às necessidades únicas de cada  
cliente são uma prioridade no processo de concepção, que procura alcançar 
soluções construtivas e formalmente equilibradas. Para tal, os projectos  
são desenhados respeitando todas as suas fases, desde o programa base, 
onde são desenvolvidas em estreito debate com o cliente, até ao projecto  
de execução, permitindo um controle técnico da obra assim como um controle 
orçamental prévio.

Pedro Mosca e Pedro Gonçalves Arquitectos é um gabinete de Arquitectura, 
com sede no Porto, fundado em 2003. Com quase duas décadas  
de experiência, o gabinete apresenta dezenas de obras projectadas  
e construídas, com rigor disciplinar e técnico, numa diversidade de tipologias 
entre equipamentos, serviços e habitação, trabalhadas em conjunto com  
os nossos parceiros estratégicos nas diversas especialidades de Engenharia, 
promovendo a criação de soluções globais e integradas de Projecto.

Pedro Mosca e Pedro Gonçalves Arquitectos
Arq. Pedro Mosca
Arq. Pedro Gonçalves
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Solar da Hermínia Silva
Benavente

2022

Casa Alberto
Fundão

2021

Oliveira House II
Castelo Novo

2021

+351 966 352 415
atelier@pedronovo.pt
www.pedronovo.pt

Rua Palmira n.º 33, 2.º Dto / Loja D 
1170-287 LISBOA

Desenvolve diversos projectos de programas privados de habitação, 
equipamentos públicos e estruturas efémeras (essencialmente cenografias  
e projectos expositivos). 
Atualmente desenvolve um intenso trabalho de parceria com associações  
e municípios no desenvolvimento de conteúdos para a realização  
de exposições versadas sobre temas da arquitectura. 
O atelier revela uma obra publicada em diversas revistas da especialidade  
e frequentemente é noticiado pelo seu trabalho nas áreas da defesa  
do património, empreendedorismo e inovação social. Na última década 
participou em diversas exposições em Portugal e no Estrangeiro.

O atelier pedro novo arquitectos é constituído por arquitetos de diferentes 
nacionalidades que lhe permitem desenvolver projetos ajustados ao contexto 
internacional. 
Premiado em 2014 pela Revista “Construir” com o prémio de melhor 
Melhor Atelier de Arquitectura Nacional, inscreve-se desde 2017 e de forma 
consecutiva no grupo dos 50 melhores ateliers nacionais pela revista 
Anteprojectos.
Na última década, projectou uma obra extensa e diversificada, disseminada 
essencialmente por Portugal, tendo actualmente projectos em Espanha  
e obra construída em França e Guiné-Bissau.

pedro novo arquitectos
Arq. Pedro Novo
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Casa JBC
Guimarães 

Agosto/2021

Casa TD
Viseu

Fevereiro/2021

Casa Al
Amares

Janeiro/2021

+351 919 122 143
geral@pvmarquitetura.com
pvmarquitetura.com/pt/

Avenida de Londres, Edifício Luzaga 
n.º540 - 2º andar sala 201 
4810-066 GUIMARÃES

A sucessão de clientes e obras leva à conclusão que este é de facto o caminho 
a percorrer.

A linha vincadamente conceptual, despida e pura, é uma vontade e uma 
certeza naquilo que o Atelier defende, levando a construção para um nível 
cada vez mais próximo daquilo que entendemos por objectivo perfeitamente 
acabado da nova arquitectura portuguesa.

A simplicidade tendencialmente monolítica das intervenções tem o objectivo 
de concentrar nos projectos a nossa forma minimalista de pensar Arquitectura.  

Uma arquitectura para criar valor, fazendo do desenho rigoroso, assente  
na forma pura, uma imagem forte mas subtil, que potencie a sua utilização 
num todo harmonioso. Surge em 2005 com a participação em concursos  
de arquitectura e urbanismo nacionais e internacionais em resposta  
à necessidade de uma linha inovadora. No que se refere a design industrial tem 
projectos nas áreas de mobiliário urbano, mobiliário doméstico e industrial.
A equipa é integrada por profissionais das mais variadas áreas participantes 
nos projectos. Arquitectos, designers e engenheiros conciliam experiências 
dando forma aos projectos para que estes acompanhem as linhas dos edifícios 
contemporâneos.

Pedro Vaz Macedo * architecture, design & concept
Arq. Pedro José Vaz de Macedo 
Arq. João Abreu
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Casa c/ Trono
Figueiredo, Guimarães

2020

VRR - Concurso
Rabaçal, Penela

2019

Casa c/ Poste
Roriz, Santo Tirso

2021

+351 914 244 080
tiago@pemastudio.pt
www.pemastudio.pt/

Rua dos Soutinhos, n.º30, Roriz
4795-349 SANTO TIRSO

Uma abordagem sensível, desafiadora e comprometida, mas também 
descontraída e descomplexada. Por uma arquitectura essencial, com 
atitude, que procura inspirar as pessoas a pensar mais sobre as suas reais 
necessidades, estimulando a criatividade e o pensamento crítico. 

No pema studio acreditamos na partilha livre de egos e no valor gerado  
por fortes colaborações, sendo exemplo máximo a colaboração permanente 
estabelecida actualmente com o Livre Atelier, por Daniel Lobo Carvalho.

Pema Studio é um atelier de arquitectura inconformado, liderado  
por Tiago Pedrosa Martins. 

Pema studio
Arq. Tiago Pedrosa Martins
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Telf:
E-mail:

Restaurante (instalação)
Mercado do Bolhão, Porto

Maio/2021

Habitação Unifamiliar 
Vizela

Outubro/2021

2 Habitações Unifamiliares
Vila Nova de Gaia
Fevereiro/2022

+351 933 498 093
barbosa_magda@hotmail.com

Rua Lo Ferreira, 99
4450-176 MATOSINHOS

Luís Barbosa, natural de Matosinhos, licenciou-se em Arquitectura pela 
ESAP (2007): fez Mestrado de “Estudos Avançados em Arquitectura” na ULP 
(2009); frequentou o Doutoramento em Arquitetura na ULP e fez Formação 
em reabilitação, programa Civitas, Universidade de Bolonha. Possui elevada 
experiência profissional ao nível do Planeamento e Gestão Urbanística, 
apreciação arquitectónica, tendo desenvolvido competências para prestação 
de serviços de consultadoria e aconselhamento sobre operações urbanísticas, 
trabalhos ao nível de planos de pormenor e requalificação de zonas históricas 
urbanas, núcleos rurais e zonas ambientalmente sustentáveis. 
Miguel Crespo, natural de Santa Marinha, Vila Nova de Gaia, licenciou-se  
em Gestão de Património na Escola Superior de Educação do Porto, em 2008, 
bancário de profissão, colaborou, no passado, em empresas do sector da 
Construção Civil, nomeadamente na relação e gestão de clientes e parceiros.  
É um apaixonado pela arquitectura, e na Pensarquitectura presta apoio na área 
de gestão financeira e administrativa.  

Fundado no ano de 2011, o trabalho do gabinete Pensarquitectura iniciou  
o desenvolvimento de projectos anos antes, como um projecto pessoal  
e individual da arquitecta Magda Barbosa, em 2001. A evolução do trabalho, 
experiência e o gradual crescimento do gabinete levou à criação da empresa, 
com uma equipa multidisciplinar em colaboração, para o desenvolvimento  
de todas as áreas inerentes ao desenvolvimento de projecto. 
Com uma variedade de inspirações e experiências, e uma diversidade de 
conteúdos vertidos em cada projecto desenvolvido, cada obra é um desafio, 
renovado a cada dia, todos os dias.
Com narrativas formais, com a expressão individual e o desenvolvimento 
colectivo, a vontade do cliente transforma-se numa referência em cada 
projecto e obra concluída, num alargado e diversificado programa com usos 
distintos (turismo e alojamento local, comércio e serviços, equipamentos, 
habitação colectiva e unifamiliar, design e mobiliário, etc.). 
Magda Barbosa natural de Matosinhos, licenciou-se em arquitectura na FAUP 
(2002); fez uma pós-graduação em Planeamento e Projecto do Ambiente 
Urbano na FAUP/FEUP (2003); desenvolveu trabalhos de investigação na FEUP 
(2009-2012); encontra-se a desenvolver o Doutoramento na ULP. Colaborou, 
enquanto arquitecta, com o arq. Vitor Seabra na Mofase  (2001-2008),  
tendo colaborado pontualmente com os arquitectos Manuel Fernandes Sá  
e Luis Pedro Silva em trabalhos pontuais, entre outros. 

pensarquitectura, lda
Arq. Magda Barbosa
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Ordem dos Arquitectos - Concurso
Lisboa

Setembro/2020

Plastifa
Vila Nova de Famalicão

2021

Montacilmo - Concurso
Itália

Abril/2020

+351 914 543 886
pereirademagalhaes@sapo.pt
pereirademagalhaes.com

Rua Dr. Ângelo Vidal Pinheiro, 275
4765-100 DELÃES

2002 - Seminário A intervenção no Património. Práticas de Conservação  
e Reabilitação. FEUP
2003 - 2º Congresso da Ordem dos Arquitectos. Guimarães
2003 – Seminário Arquitectura Bioclimática. SRN Porto
2009 - 12º Congresso da Ordem dos Arquitectos. V. N. de Famalicão
2010 – II Jornadas Quercus de Arquitectura Sustentável. Porto

Artes Plásticas
Selecção na Bienal Júlio Resende. Gondomar
Selecção na Exposição EIXO ATLANTICO. Galiza e Norte de Porto
Menção Honrosa No Prémio Benjamim Salgado. V. N. de Famalicão

Cursos como formador
Curso Conservar para desenvolver: Formação de Sargaceiros
Módulo/UFCD: Transformação em agricultura modulo 5

Licenciatura em arquitectura pela Universidade Lusíada, V. N. de Famalicão
Frequência no curso de Arquitectura Paisagista na UTAD Vila Real
Mestrado em Agricultura Biológica, IPVC, Ponte de Lima (Horticultura no Centro 
de acolhimento temporário de Nogueira como estratégia de sustentabilidade 
na inserção social)

Formação complementar
2011 Segurança Conta Incêndios em Edifícios para Projectistas das 3ª  
e 4ª Categorias de Risco
2014 Formação Pedagógica Inicial de Formadores CCP n.º F620150/2014

Participação em eventos
2000 - Fórum Ambiente Fundação Cupertino Miranda
2002 - Fórum Urbanismo Fundão Cupertino Miranda

Pereira de Magalhães Arquitectura & Design
Arq. Armindo Magalhães

Luís leitão
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Casas Caiadas Open House
Arraiolos

2020

Co-living Carcavelos
Carcavelos

2020

Casa MJA
Comporta

2021

+351 21 314 1742
info@pm-arq.com
www.pm-arq.com

Av. Praia da Vitória n.º 5, Cv.2
1000-245 LISBOA

Filipe Martins Correia
Nasceu em 1974, em Lisboa, é Licenciado pela Universidade Lusíada de Lisboa 
desde 1998.
Entre 1996 e 1997, frequentou a “Facultà di Architettura Politecnico di Milano”, 
em Milão, ao abrigo do programa Erasmus.
Em 1999 frequentou o curso Projectar no Tempo, Arquitectura, Cidade  
e Mestiçagem promovido pelo instituto Lusíada de Pós Graduações  
em parceria com a “Univertsitat Politécnica de Catalunya”, em Barcelona.

Pereira Miguel Arquitectos, PM-ARQ, é um gabinete de arquitectura liderado 
por Luís Pereira Miguel e Filipe Martins Correia. Sediado em Lisboa desde 2004, 
desenvolve uma práctica sustentada na área da Arquitectura, Urbanismo, 
Design e Investigação Arquitectónica.
O portfólio abrange projectos de várias escalas e programas, desde a habitação 
unifamiliar à plurifamiliar passando pelo Desenho de Interiores, Espaços 
Comerciais, Logística, Turismo, Reabilitação e Co-living.

Luís Pereira Miguel
Nasceu em 1974 em Lisboa. É Licenciado em Arquitectura pela Universidade 
Lusíada de Lisboa desde 1997. Durante o seu percurso académico integrou  
o programa Erasmus em “Brandenburgische Technische Universität 
Cottbus”, na Alemanha. Obteve o Mestrado em Arquitectura e Urbanismo pela 
“Architectural School of Architecture London AADRL”, em Londres, em 2001. 
Posteriormente integrou o “Design Research Laboratory” em Londres.

Pereira Miguel Arquitectos
Arq. Luís Pereira Miguel
Arq. Filipe Martins Correia
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Instalação de Cultivo e Extração, para Produção Medicinal de Canábis
Portugal

Junho/2022

Unidades de Cultivo e Produção de Canábis Medicinal
Aveiro

Setembro/2022

Unidade de Produção Farmacêutica de Sólidos
América do Sul
Janeiro/2023

+351 22 324 8328
geral@pharmaarquitetos.com
www.pharmaarquitetos.com

Largo São Brás, 138
4435-804 Baguim do Monte, GONDOMAR

Membro do Concelho de Administração da EGNATON, European Association  
for Sustainable Laboratories, onde desempenha também funções de delegado 
do grupo 2 - Arquitectos e Lab Planners - grupo este, focado nos conceitos  
da sustentabilidade de projecto e no melhoramento contínuo da eficiência  
e otimização dos espaços, da sua funcionalidade, segurança e optimização 
de fluxos para maior produtividade, flexibilidade e redução de consumo desta 
categoria de edifícios.
Participação anual em diversas feiras, congressos e seminários específicos 
sobre a vertente da especialização, como parte de um plano de formação  
em constante busca pelo conhecimento.
Orador nacional e internacional em conferências sobre o tema Lab Planning, 
focado no conceito da sustentabilidade, nomeadamente na “International 
Lab Design Conference”, “Lab Space Design Russia”, “Labtalks” e “Research 
Building Summit”.
Nos últimos anos, através da sua especialização e expansão, a Pharma 
Arquitetos consegue dedicar 90% da sua produtividade atual de projecto, para 
o mercado específico da Arquitectura de Saúde, principalmente no mercado 
farmacêutico, instalações para produção de canábis medicinal e Lab Planning.

O percurso profissional de Miguel Antunes Pinto teve início em 1998  
no Porto e desde 2003 começou a dedicar-se a um tipo de arquitectura 
predominantemente de cariz técnico, funcional e específico, nomeadamente 
no ramo dos edifícios científicos, como instalações de produção farmacêutica 
(GMP), laboratórios de investigação e biotérios.
Desde então, já foi responsável por mais de 90 projectos nesta área  
de actuação, desempenhando funções de Arquitecto, Lab Planner,  
Coordenador de projectos e também Fiscalização de obras.
Enveredou por uma especialização em Laboratory Design, Health & Safety,  
pela Universidade de Harvard, na School of Public Health em Boston, 
EUA. Possui também formação específica como projectista de salas 
limpas (cleanrooms) para investigação, controlo de qualidade e produção 
farmacêutica.

Pharma Arquitetos
Arq. Miguel Antunes Pinto
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Reabilitação do Edifício do Antigo Teatro Jordão e Garagem Avenida
Guimarães

2022

Renovação do Centro Coordenador de Transportes da Póvoa de Varzim
Guimarães 

2021

Universidade das Nações Unidas
Guimarães 

2020

+351 253 419 523
geral.portugal@pitagorasgroup.com
www.pitagorasgroup.com

Rua João de Oliveira Salgado, n.º 379 
Costa
4810-015 GUIMARÃES

mercados para expandir a sua actividade, criou novas empresas  
com representação em Moçambique, desde 2010, no Ghana, desde 2011, 
no Brasil desde 2012 e na Colômbia desde 2013, tendo já uma actividade 
consolidada nesses países com diversos projectos já realizados e em 
curso, públicos e privados. O seu trabalho tem sido reconhecido pela crítica 
arquitectónica dada a consistência do seu percurso profissional com uma 
vasta obra construída. A sua obra tem sido fortemente divulgada em várias 
publicações, nomeadamente em Portugal, Alemanha, Holanda, Suécia, 
Espanha, Inglaterra, Itália, Grécia, Suíça, Rússia, China, Coreia do Sul, Japão, 
Brasil, Chile, Colômbia e Argentina.

Pitágoras Group, é constituída por um grupo de empresas internacionais,  
com origem em Portugal e a operar em vários países em três continentes: 
Europa, África e América do Sul. É conduzida por três arquitectos seniores,  
Raul Roque Figueiredo, Alexandre Coelho Lima e Manuel Vilhena Roque  
e coordena permanentemente uma equipa multidisciplinar em colaboração 
com associados externos, 50 profissionais altamente especializados, e está 
preparada para uma resposta rápida a programas de complexidade acrescida, 
desde a fase de concepção e desenvolvimento dos projectos até à fase  
de gestão de obra. A sua actuação orienta-se sempre por três parâmetros 
fundamentais: Cumprimentos dos programas definidos, cumprimento  
de prazos e cumprimento de orçamentos, assegurando sempre a máxima 
qualidade dos seus projectos e obras. Tendo iniciado a procura de novos 

Pitagoras Group
Arq. Raul Roque Figueiredo
Arq. Alexandre Coelho Lima
Arq. Manuel Luís Vilhena Roque
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Lisbon Wood
Lisboa
2019

Capela de Nossa Senhora de Fátima
Idanha-a-Nova

2017

Centro Pastoral de Moscavide
Moscavide

2016

+351 215 931 212
pferreira@pharquitectura.com
www.planohumanoarquitectos.com

Avenida Ressano Garcia, 21, 3.°
1070-237 LISBOA

Entre os diversos projectos do atelier, destacam-se em território Nacional,  
o Centro Pastoral de Moscavide e e a Capela de Nossa Senhora de Fátima,  
em Idanha-a-Nova, no Campo Nacional de Actividades Escutistas.
Actualmente tem em desenvolvimento vários projectos na área da habitação  
e hotelaria em Angola e Portugal, destacando-se o edifício “Lisbon Wood”  
na cidade de Lisboa.
Foram distinguidos com os prémios, “The MasterPrize 2019”,  
“Architizer 2019”, “Architizer 2018”, “Archizinc Trophy 2018”, “Wac 2018”, 
“Inovação na Construção 2018” e o “The American Architecture Prize 2017”.
Foram nomeados aos “Dezeen Awards 2018”, “Prémios Construir” 2017, 2018 
e 2019, finalistas em duas categorias aos prémios WAF - “World Architecture 
Festival Awards 2018” e nomeados ao Prémio de Arquitectura Contemporânea 
da União Europeia Mies van der Rohe 2019.

O atelier Plano Humano Arquitectos foi fundado em 2008 pela dupla  
de Arquitectos Pedro Ferreira e Helena Vieira.
Entre os primeiros projectos encontra-se a reabilitação do edifício Sede  
do Corpo Nacional de Escutas – Escutismo Católico Português, em Lisboa,  
o Campo de Actividades Escutistas de Ferreira do Zêzere, e a moradia 
unifamiliar “Casa Cubo”, em Loures.
A actividade no mercado internacional, foi iniciada em 2012, com a expansão 
para Angola. Nesse território realizaram vários projectos para Luanda, Huambo, 
Malanje e Cabinda. Destacam-se o projecto para o Centro Comercial e Edifícios 
de escritórios, e a Creche e Jardim de Infância “Os Lopinhos”, ambos  
em Luanda.

Plano Humano Arquitectos
Arq. Pedro Ferreira

Arq. Helena Vieira
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Elaboração de Projectos de Especialidades de um Complexo Social 
Turístico (ERPI + Aparthotel) - Modelação em BIM do Projecto  

de Arquitectura - Cascais - 2020

Fiscalização, Gestão da Qualidade e Coordenação de Segurança  
em Obra das Empreitadas da AdIN no Âmbito Territorial do Núcleo  

do Douro e Congo - Vila Real - 2020

Projecto de Execução de Novas Vias em Portimão 
Portimão

2020

+351 911 506 755
geral@pmt-engenharia.pt
pmt-engenharia.pt/

Estrada de São Marcos n.º 33
Edifício Elos Park II, Escritório 2, 6 e 8
2735-521 Agualva, CACÉM

Dentro do portefólio de trabalhos de referência, a fundadora destaca alguns 
que considera terem marcado o percurso da entidade: Em Projecto  
A Reabilitação do Antigo Edifício da Cosec, convertido para Aparthotel, sito  
no Campo Pequeno - Lisboa,  e a Reabilitação do Centro de emprego e Centro 
de Formação da Figueira da Foz. Como fiscalização a PMT conta com muitas 
para as Infraestruturas de portugal, nomeadamente na sede da IP - Almada. 
Recentemente encontra.se a implantar os sistemas de informação cadastral 
simplificado e do balcão único do Prédio (BUPI) nos Municípios da Marinha 
Grande e Coimbra. 

Fundada em 2009, pela Engª Manuela Timóteo, a PMT presta serviços 
especializados de Projectos, Consultadoria, Avaliação Imobiliária, Cadastro, 
Auditorias Energéticas, Formação, Fiscalização e CSO, apostando em soluções 
de elevada qualidade, que respeitam o cumprimento dos prazos e o rigor 
técnico, recorrendo a um método ágil utilizando técnicas Scrum”.

Define-se hoje como uma empresa que investe nos seus colaboradores  
e a prova disso é a aposta na Certificação na Gestão da conciliação da vida 
profissional, familiar e pessoal na prestação de serviços.
Com projectos e obras em todo o país presta serviço para entidades públicas  
e privados distinguindo-se pela metodologia ágil onde o cliente faz parte  
da equipa de trabalho e do projecto e se sente confortável para decidir e alterar 
em qualquer fase do desenvolvimento”.

A PMT é hoje uma empresa que se encontra no ranking das melhores empresas 
de prestação de serviços de engenharia e já conta com 50 trabalhadores 
distribuídos por todo o país. O marco dos 12 anos de existência, que Manuela 
Timóteo revê com “muitos projectos, obras e desafios”, serviu como impulso 
para implementar o processo de certificação de qualidade, cujas regras, 
porém, serviam já de base a toda a sua actuação.

PMT Coordenação e Gestão de Projectos, Unipessoal Lda
Eng. Manuela Timóteo
Eng. Rafael Vasques
Eng. Vanessa Caetano
Dr. Catarina Rodrigues
Arq. Wilson Tafula
Eng. João Lamego

Quem e Quem 2022_part02_66-463.indd   366 19/05/2022   17:13:25



367

Contactos
Telf:
E-mail:
Site:

ProjeCtos

Perfil

Hotel Nobu
Abu Dhabi

2021

Hotel Casa da Companhia
Porto
2021

Casa Foz
Porto
2021

+351 918 164 500
opo@portoarchitects.com
www.portoarchitects.com

Cais do Lugan, 250, S1
4400-492 VILA NOVA DE GAIA

O projecto amplamente premiado “Portugal Vineyards Concept Store”  
foi reconhecido em diversas ocasiões como um exemplo significativo  
de uma nova abordagem emergente para os interiores de espaços comerciais 
tendo merecido em 2021 o reconhecimento nos Iconic Awards: Innovative 
Architecture organizado pelo German Design Council.

A prática tem sido marcada por projectos localizados em Portugal  
e nos Emirados Árabes Unidos quer através de colaborações com equipas 
locais, quer através da participação em equipas multi-disciplinares que 
operam remotamente.

O Porto Architects é um atelier de Planeamento, Arquitectura e Interiores  
com sede no Porto.

Fundado em 2019 por Ricardo Porto Ferreira, o atelier tem como objectivo criar 
uma arquitectura contemporânea que explore os temas da cultura, contexto  
e lugar. Desde a sua criação, o atelier tem desenvolvido projectos num espectro 
alargado de sectores como comércio, hóteis, residencial, saúde e procura 
continuamente desenvolver a sua prática de forma distinta e próxima dos seus 
clientes privados ou corporativos.

Porto Architects
Arq. Ricardo Porto Ferreira

PMT Coordenação e Gestão de Projectos, Unipessoal Lda
Eng. Manuela Timóteo
Eng. Rafael Vasques
Eng. Vanessa Caetano
Dr. Catarina Rodrigues
Arq. Wilson Tafula
Eng. João Lamego
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Renovação dos Navios Cruzeiros Boreal e Austral, da companhia Ponant
Setúbal, Portugal 

2021

Projeto de Interiorismo do Azul Boutique Hotel do Grupo Fortera
Vila Nova de Gaia

2021

Projecto de Execução de espaços comerciais do navio oceânico MSC 
Europa - St Nazaire, França

2021

+351 225 107 440
pps@pps.pt
www.pps.pt

Rua Monte do Bonfim, 120
4300-350 PORTO

A PPS distingue-se por actuar tanto na fase do conceito, como na  
da construção (em projectos novos ou de renovação) no sector  
da hospitalidade. Além dos projectos de arquitectura e design de interiores,  
a empresa assume a contratação e o fornecimento de revestimentos, 
mobiliário, iluminação, têxteis, tapeçarias e todo o tipo de peças decorativas. 
Em parceria com a sua rede de fornecedores de elevada qualidade no Norte  
de Portugal, implementa as fases de Finishing, Furnishing & Equipment.

O design de assinatura, a atenção ao detalhe e a qualidade dos materiais  
e acabamentos que são imagem de marca da PPS fazem com que seja cada 
vez mais requisitada, para criar, implementar ou renovar hotéis e navios  
de cruzeiro, a juntar a um portefólio que ultrapassa a meia centena  
de projectos concretizados.

Fundada em 2004 e sediada no Porto, a PPS-Pilar Paiva de Sousa é uma 
empresa de referência nos serviços de arquitectura e design de interiores  
para hotelaria e navios de cruzeiro, desenvolvendo a sua actividade nas áreas 
de concepção-construção, do conceito à chave-na-mão.
Pilar Paiva de Sousa, formou-se na Faculdade de Arquitectura da Universidade 
do Porto e tem mais de 20 anos de experiência na área da hospitalidade.  
A arquitecta desenvolveu, geriu e implementou dezenas de projectos que 
cobrem as áreas de conceito, fornecimento de equipamento, arquitectura  
e design de interiores, construção, renovação e reabilitação de hotéis e navios 
de cruzeiro. 

No vasto portefólio da empresa contam-se algumas das maiores companhias 
internacionais de hotelaria – Meridien, Marriott, Hilton e Accor – e de cruzeiros 
– Royal Caribbean, MSC Cruises, Viking e Douro Azul.

A PPS é formada por uma equipa de experientes arquitectos, engenheiros, 
designers e hoteleiros,  assegurando a competência da empresa em diversas 
áreas de especialização capazes de responder a projectos de grande 
envergadura e complexidade, do segmento budget ao segmento de luxo. 

PPS Pilar Paiva de Sousa
Arq. Pilar Paiva de Sousa
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Reabilitação Edifício Sousa Viterbo
Porto
2019

Construção de Edifício destinado a Farmácia e Clínica
Matosinhos

2021

Reabilitação Edifício na Rua do Almada
Porto
2020

+351 223 258 846
info@pratica04.pt
www.pratica04.pt

Edifício AEP - Avenida Dr. António Macedo
4450-617 LEÇA DA PALMEIRA

Projectos em carteira:
Reabilitação de Edifício na Praça Carlos Alberto, Porto
Reabilitação de Edifício em Sousa Viterbo, Porto
Reabilitação de Edifício em Cedofeita, Porto
Reabilitação de Edifícios no Almada, Porto
Reabilitação de Edifício em Pinto Bessa, Porto
Reabilitação de Edifício em Monte Alegre, Porto
Reabilitação de Edifício em Ciríaco Cardoso, Porto
Reabilitação de Edifício no Cais das Pedras, Porto
Reabilitação de Edifício em João de Deus, Porto
Reabilitação de Turismo Rural, Mirandela
Reabilitação da Farmácia Bolhão, Porto
Reabilitação de Moradia Unifamiliar em Vilarinha, Porto
Construção de Moradia Unifamiliar, Paredes de Coura
Construção de Moradia Unifamiliar em Avenida de França, Porto
Construção de Farmácia e Clínica, Matosinhos
Remodelação lojas Bimba Y Lola, Portugal

A Prática 04 desenvolve os seus serviços nos âmbitos de Arquitectura  
e Engenharia.
Ouvimos o cliente, interpretamos o seu objectivo. Idealizamos uma solução, 
optimizamos a mesma a nível de especialidades de engenharia, asseguramos 
toda a gestão de projectos, preparando a solução optada para a execução.
Realizamos o procurement, com o objectivo de encontrar o melhor parceiro 
para execução de obra.
Prestamos serviços de acompanhamento de obra, fiscalização de obra  
e coordenação de segurança em obra, acompanhando o cliente até à obtenção 
da licença de utilização.
Somos um parceiro do nosso cliente que o adverte e aconselha, conseguindo 
atingir o final pretendido.

Prática 04 Arquitectura e Engenharia
Eng. Rúben Teixeira

Arq. Mafalda Regueiro
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Casa do Forno
Góis
2021

Casa Contentor
Góis
2021

Casa MC
Anadia
2022

+351 919 476 359
geral.proalque@gmail.com
www.facebook.com/proalque

Rua da Filarmónica, n.º1
3330-337 GÓIS

Hoje trabalhamos focados no desenvolvimento de projectos singulares, 
capazes de transmitir aos seus utilizadores sensações tão provocantes  
quanto apaziguadoras, baseadas em soluções modernas, distintas  
e de valor acrescentado. Procuramos ultrapassar positiva e substancialmente 
o paradigma standerizado, estudando soluções alternativas, mas 
fundamentadas, de forma a oferecer ao cliente um produto capaz  
de o surpreender. Estamos cientes de que o papel da arquitectura deve ir  
muito além do simples cumprir de uma função, e é esse o princípio que 
imprimimos em cada um dos nossos trabalhos.

A Proalque é uma empresa familiar, criada há cerca de 35 anos por Orlando 
e Amália Alvarinhas, no decorrer da sua actividade desenvolveu vários 
projectos destinados a diferentes funções, com principal foco na habitação 
uni e plurifamiliar. Em 2007, Bruno Alvarinhas, filho do casal, com um gosto 
intrínseco pela disciplina, inicia o seu percurso académico na Universidade 
Lusíada do Porto. Estudou também na ARCA-EUAC, em Coimbra, onde  
concluiu o Mestrado em Arquitectura. Depois de alguns anos de experiência  
em gabinetes da especialidade, decidiu regressar às origens e revitalizar  
o escritório que o viu crescer, a Proalque.

Proalque
Arq. Bruno Alvarinhas
Orlando Alvarinhas

Quem e Quem 2022_part02_66-463.indd   370 19/05/2022   17:13:29



371

Contactos

ProjeCtos

Perfil

Telf:
E-mail:
Site:

Projecto CEBAL 
Beja
2018

Projecto Ecocentro 
Lisboa
2020

Projecto Academia Formação EPAL 
Lisboa
2021

+351 272 100 064
geral@procifisc.pt
www.procifisc.pt

Sede: Avenida do empresário, Praça NERCAB
6000-767 CASTELO BRANCO 
Sucursal: Rua Margarida Palla n.º 9C, 2.ºB 
1495-143 Algés, OEIRAS

Foi precisamente em países como Angola, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde 
que a imagem e a referência da PROCIFISC se destacou pela reverência n 
a concepção, projecção e execução de um hotel de charme Hotel Design & SPA 
na cidade de Lubango em 2013, no ano de 2016 no desenvolvimento do estudo 
prévio do Masterplan em Cabo Verde localizado perto da cidade da Praia e, 
nesse mesmo ano, o projecto de um hotel de charme no centro da cidade  
de São Tomé intitulado por Hotel Bikuku.
Entre outros projectos e obras realizadas ao longo deste quinze anos, estes 
serão os projectos que poderão descrever a arte da PROCIFISC.
Filipe Lourenço nasceu em Castelo Branco, a 31 de Janeiro de 1977.  
Viveu a sua infância e adolescência entre Portugal e a Suíça.
É Mestre em Engenharia Civil pela Universidade de Trás-os-Montes  
e Alto Douro e Perito Avaliador de património certificado pela CMVM e está 
ligado à Autoridade Tributária Portuguesa.
Em 2021, em plena pandemia e numa emergente crise, lança a sua nova 
marca e mais recente projecto: “PROCIFISC Home”, um projecto  
“Chave na mão” virado para a remodelação total.

A PROCIFISC é a empresa pioneira do grupo de empresas fundada em 2006 
pelo seu actual CEO, o Engenheiro Filipe Lourenço. 
Nesse mesmo grupo empresarial encontra-se a PROCIBUILD  
e a PROCIFISC XXI.
Integra, nesse mesmo grupo de empresas que desenvolve, projectos  
nas mais diversas áreas da construção civil desde consultoria técnica, gestão 
de projetos, fiscalização, estudos urbanísticos, licenciamentos, projectos  
de arquitectura e engenharia, topografia e gestão de empreendimentos.
Por ser uma empresa jovem, inovadora e dinâmica, conseguiu diferenciar-se 
nos mercados a nível internacional, o que culminando com o convite e desafio 
da Confederação Empresarial da CPLP- Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa, a ser associada e a presidir um dos braços económicos desta 
mesma comunidade, nomeadamente a UJE - União de Jovens Empresários  
e Empreendedores da CPLP.

PROCIFISC
Eng. Filipe Lourenço
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Ponte Vasco da Gama - Supervisão do Viaduto Central - Viaduto Sul  
e Praça da Portagem - Lisboa e Alcochete

Outubro/1998

Estádios para o CAN2010 - Projectos de Engenharia para os 4 Estádios
Angola

Maio/2009

Linha de Metro Hai El Badr - Project Management no Consórcio CRK - 
Colas Rail Kougc - El Harrach, Argel

Agosto/2015

+351 939 319 327
geral@proconsultores.com
www.proconsultores.com

Pta. da Fazenda Lt 12ª, Bicesse
2645-043 ALCABIDECHE CASCAIS

De 2011 a 2013 é administrador da “PROFABRIL” com a responsabilidade  
da reorganização interna e dos mercados internacionais.
No período de 2013 a 2015 aceita o desafio como Project Management  
na construção da 1ª extensão da linha de Metro de Argel com 4 estações  
e 4 km de extensão, regressando após esta data à participação activa  
na PROCONSULTORES.
É autodidacta na evolução urbana das “Smart Cities” aonde tem diversos 
artigos publicados e estuda a evolução da Engenharia Civil com a incorporação 
das novas tecnologias e de outras engenharias.

Joaquim Nogueira de Almeida nasceu em Angola, na Vila Teixeira de Sousa  
em 1964. Em Portugal tem Cascais como a sua segunda terra natal,  
no entanto, considera-se um cidadão do mundo.
Aos 15 anos iniciou os estudos na Escola Industrial Marquês de Pombal,  
no curso industrial de Eletrotecnia. Na passagem para o ensino superior decide 
mudar de área de formação, passando da eletrotecnia para a arquitectura.
Contudo, por falta de uma vertente mais técnica no curso de arquitectura 
decide então concorrer ao curso de Engenharia Civil no Instituto Superior 
Técnico, onde se licenciou em julho de 1987.
Após um breve estágio na C.M. Cascais, ingressa na empresa “Construções 
Técnicas”, no Depto. das Fundações Especiais. Ainda nesta empresa transitou 
para Angola como director de obra e responsável pela informatização  
da delegação. Por fim, regressa a Portugal para assumir a direcção  
do Dept. de Planeamento e Controlo, considerando esta empresa como  
a melhor escola de Engenharia em Portugal.
Foi Director de Produção na reabilitação da Barragem da Pracana na empresa 
MSF e depois ingressou na empresa francesa JAF como director de obra, 
aonde iniciou a sua experiência na construção de edifícios.
Em paralelo com a sua actividade na direcção e gestão de obra cria em 1992 
a “PROCONSULTORES” e em 1996 ganha um contrato com o “GATTEL” para 
supervisão e controle da construção da Ponte Vasco da Gama. Em 2004 abre  
a “PROCONSULTORES” na Argélia.

Proconsultores
Eng. Joaquim Nogueira de Almeida
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Hata 
Esposende

2021

Tecnivap
Fafe 
2021

Ysium 
Vila Nova de Famalicão 

2021

+351 969 029 776
info@proj3ct.eu
www.proj3ct.eu

Rua dos Escuteiros, 42, Gilmonde
4755-231 BARCELOS

Olhamos para o projecto como um todo, com sensibilidade e ponderação.
Ajudamos a enquadrar o seu investimento através de planeamento consistente 
e informado. Um edifício bem concebido e devidamente planeado traduzir se-á 
numa economia de obra e de tempo.

A Proj3ct centra a sua actividade em projectos de Arquitectura e Construção 
em variadas tipologias tendo adquirido experiência e uma maior competência 
em soluções personalizadas para edifícios industriais, nas quais se destacam:
Acorfato | Avelana | Barata & Garcia | Bordados Oliveira & Oliveira| Brito  
& Miranda | Cachapuz | Carcemal | Citeve | Familitex +Serkut | Faria da Costa | 
Hospital Veterinário de Vila do Conde | J.S.B Inovação + J.S.B BrilliantFashion | 
Lipaco| Matema | Mind | Partteam | Pedrosa & Rodrigues | Riopele |  
Sidónios Seamless | S.J. Têxteis | Soeiro | Tecnivap | Tintex+Hata |  
TMG Automotive | Vitrocelos | Ysium 

A Proj3ct, Lda. é uma empresa de Arquitectura e Construção criada no início  
do ano de 2011 no Porto e actualmente, detém a sede em Gilmonde, Barcelos.
Surge como “spin-off” da ArqMarket, Lda, entidade onde os sócios eram 
colaboradores. Na sua génese estão os Arquitectos João Pedrosa Rodrigues, 
Tiago França Lopes e Hugo Pinho Santos.
Os fundadores da Proj3ct reuniram experiência ao longo dos anos, integrando 
equipas internacionais, na elaboração de projectos de índole e alcance global.
Esta, é uma empresa que procura assumir no seu ADN todas as premissas 
do mundo contemporâneo e adaptar às especificações das novas tendências 
globais, olhando para cada projecto como um “fato à medida” do cliente.
Os nossos projectos são uma criação partilhada com o Cliente,  
desenvolvendo-se por fases pré-determinadas e ajustadas às necessidades 
de cada pretensão, de forma a alcançar a plena satisfação com a solução 
apresentada.

Proj3ct
Arq. Tiago França Lopes

Arq. João Pedrosa Rodrigues
Arq. Hugo Pinho Santos
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Urbanização das Bétulas - Prémio IHRU2011
Vila Nova de Famalicão

2010

Projecto Urbescópio - Prémio Larus 2014 e Winner at German Design 
Award 2017 - Guimarães 

2012

Casa de Esmeriz - Sede da nova Junta de Freguesia - 20+10+X World 
Architecture Community Award - Vila Nova de Famalicão

2012

+351 962 713 753
projectocosimo@gmail.com
projectocosimo0.wixsite.com/projectocosimo-pt

Rua Padre Himalaia 90
4100-553 PORTO

A Projecto Cosimo desenvolve regularmente projectos em parceria com outras 
equipas técnicas no âmbito do paisagismo e projectos especiais.

Equipa
João Pestana – Arquitecto
Luís Caldeira – Arquitecto

Parceiros
Luís Castro Fernandes – Arquitecto
Jorge Maia - Arquitecto Paisagista
Sérgio Castel-Branco – Mkt

Prémios
Winner at German Design Award 2017 – Urbescópio
Prémio Larus / Jornal Arquitecturas 2014 – Urbescópio
20+10+X World Architecture Community Award - Casa de Esmeriz
Prémio IHRU 2011 - Urbanização das Bétulas

Em 2010 surge a Projecto Cosimo fundada por João Pestana e Luís Caldeira 
ambos arquitectos, sob uma promessa alternativa e ecléctica de estudo  
e projecto. A composição de empresa decorreu das ideias emergentes  
do blogue http://cosimoderondo.blogspot.com que, baseado numa fantasia 
literária, uma vida sobre árvores, propõe uma visão abrangente sobre  
os temas das artes plásticas e actualidade. A Projecto Cosimo é uma 
plataforma de intervenção técnica no universo das artes plásticas  
e arquitectura abrindo assim espaço para a provável aproximação a outros 
sectores. Esta génese conceptual pretende apenas alargar o conhecimento,  
a experiência e a informação de forma a desenvolver objectos arquitectónicos 
mais completos.

A Projecto Cosimo é composta por arquitectos com uma experiência 
acumulada em projectos de construção de edifícios privados ligados  
à habitação unifamiliar e multifamiliar, ao comércio, à indústria, ao turismo,  
e a edifícios e espaços públicos tais como sedes de equipamento tutelados 
pelas autarquias, juntas de freguesia, blocos habitacionais a custos 
controlados, escolas e espaços de cultura e lazer.

Projecto Cosimo
Arq. João Pestana
Arq. Luís Caldeira
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www.promontorio.net

Telf:
E-mail:
Site:

Casa da Volta
Grândola

Maio/2021

Viceroy Hotel at Ombria Resort
Loulé

Setembro/2021

Bonjardim City Block
Porto

Março/2022

+351 218 620 970
office@promontorio.net
www.promontorio.net

PROMONTORIO ARQUITECTOS ASSOCIADOS
R. Fábrica Material de Guerra 10
1950-128 LISBOA

O processo de trabalho decorre de uma cultura dinâmica que promove  
a colaboração acima de tudo.  Esta estrutura interactiva e coesa é orientada 
para o desenvolvimento de projectos de grande escala urbana e complexidade, 
quer em termos de desenho, quer em termos de programa. Desde escolas, 
museus e edifícios institucionais, a habitação, escritórios, hotéis, retalho  
ou programas mistos, o PROMONTORIO tem desenvolvido projectos para  
a Alemanha, Angola, Arábia Saudita, Argélia, Brasil, Bulgária, Cabo Verde, 
China, Dubai, Espanha, Egipto, EUA, Geórgia, Hungria, Itália, Moçambique, 
Portugal, Qatar, Roménia, Sérvia, Suíça, Turquia e Vietname, tendo estabelecido 
parcerias em muitos destes.

A obra do PROMONTORIO tem sido amplamente divulgada e o seu trabalho 
recebido múltiplos prémios internacionais de arquitectura, tendo sido 
apresentado em conferências e seminários internacionais na Alemanha, 
Áustria, Brasil, Finlândia, EUA, França, Holanda, Itália, Portugal e Reino Unido. 

Fundado por Paulo Martins Barata, João Luís Ferreira, Paulo Perloiro, Pedro 
Appleton e João Perloiro, o PROMONTORIO é um atelier de arquitectura, 
planeamento, paisagismo, design de interiores e design gráfico. Com início 
em Lisboa em 1990 como estúdio experimental, evoluiu consistentemente 
para uma equipa multidisciplinar de mais de sessenta arquitectos, urbanistas, 
paisagistas, designers de interiores e designers gráficos.

A abordagem do PROMONTORIO à forma urbana tem sido consistentemente 
identificada com a procura de um sistema de robustez (solidez, estabilidade 
e durabilidade), quer em termos de significado representacional, quer em 
termos de pesquisa e inovação, e implementada e testada em obras de grande 
dimensão e complexidade, sob desafiantes restrições de tempo e orçamento.

PROMONTORIO
Paulo Martins Barata

João Luís Ferreira
João Perloiro
Paulo Perloiro

Pedro Appleton
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Elaboração de Caderno de Encargos e Fiscalização de Construção  
de Central Fotovoltaica - Bolama, Guiné-Bissau

2021

Fiscalização do Controlo e Monitorização de Fugas nas Redes de Águas 
Existentes - 2ª Fase - Funchal

2021

Estudo e Projeto de Circuito Hidráulico de Sistema de Arrefecimento  
de Data Center (Nest) - Sines

2021

+351 217 711 970
sede@prospectiva.pt
www.prospectiva.pt

Rua Major Neutel de Abreu, 16 A/B/C
1500-411 LISBOA

Pilar Brito assumiu, desde os primeiros dias da empresa, todas as funções 
inerentes à Gestão Administrativa e Financeira. Porém, quando a diversificação 
de actividades de internacionalização em novos mercados exigiu novos 
desafios do ponto de vista económico-financeiro e organizacional, dotou  
a empresa de um Departamento Administrativo-Financeiro para sustentar  
a nova estratégia. Actualmente, continua a liderar o Departamento, mantendo 
uma Gestão Financeira com valores bem definidos e de acordo com  
os princípios morais, referentes à conduta humana e de liderança, inerentes  
à cultura empresarial de todo o grupo Prospectiva.

A Prospectiva é uma empresa de Consultoria em Engenharia com mais  
de 40 anos de experiência, presente em diversos países como Angola, Argélia, 
Arábia Saudita, Benim, Brasil, Burundi, Cabo Verde, Chipre, Guiné Bissau, Guiné 
Equatorial, Guiné Conacry, Malawi, Moçambique, Marrocos, Palestina, São Tomé 
e Príncipe, e Tanzânia.
A história da Prospectiva iniciou-se em 1977 e foi fruto da mente brilhante 
de José Bernardo Luz, então Director na EPAL, um estratega que soube usar 
a seu favor os parcos recursos do Portugal da época pós-revolucionária. 
Actualmente, o Conselho de Administração conta com Luís Filipe Alves  
de Oliveira Brito, Engenheiro Civil de formação, e com Maria Pilar da Luz Brito, 
que assume a Direcção do Departamento Administrativo-Financeiro.
Luís Brito iniciou o seu percurso na empresa em 1986 e, desde então  
e ao longo da sua experiência profissional, acumulou a Direcção, a Gestão  
e a Coordenação de mais de 2.700 estudos, projectos, coordenação  
e fiscalização de empreitadas pluridisciplinares, nos mais diversos domínios. 
Foi Luís Brito que implementou a área de negócio da Fiscalização  
de Empreendimentos que, mais tarde, evoluiu para o Management.  
Foi também o principal responsável pelo forte crescimento da empresa,  
sendo pioneiro na sua internacionalização, com uma incursão inicial  
em Angola em 1996 e presença actual em 18 países.

Prospectiva Projectos, Serviços, Estudos SA
Eng. Luís Brito
Dra. Pilar Brito
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Estádio Félix Houphouët-Boigny – Mota Engil
Abidjan, Costa do Marfim

2020

Complexo Habitacional Alma Gardens - Madadna Portugal SICAFI
Oeiras
2021

Hospital Pediátrico, Concurso Internacional – Aripa Arquitetos (parceria)
Cluj-Napoca, Roménia

2021

+351 210 067 200
quadrante@qd-arch.com
www.qd-arch.com/

Alfrapark - Estrada do Seminário 4
Edifício C, Piso 1 Sul, Alfragide 
2614-523 AMADORA

Entre os trabalhos mais emblemáticos desenvolvidos nos últimos anos 
destacam-se o Estádio Félix Houphouët-Boigny em Abidjan e o Estádio  
da Paz em Bouaké, ambos na Costa do Marfim. Da experiência de Arquitectura 
da QUADRANTE salienta-se também o Novo Aeroporto do Montijo, o Aeroporto 
Internacional de Tamale no Gana, complexos hoteleiros na Argélia, hospitais 
em Angola e diversos empreendimentos Imobiliários na Grande Lisboa, como 
o empreendimento SEIXAL BAÍA. Destaca-se, ainda, o complexo Habitacional 
ALMA GARDENS em Oeiras, desenvolvido em parceria com João Tiago Aguiar 
Arquitectos e promovido por Madadna Portugal SICAFI.

Com o propósito de criar e construir infraestruturas mais sustentáveis, 
responsáveis e duradouras, aliamos os esforços das equipas de Arquitectura  
e Engenharia com as divisões BIM (Building Information Modelling), Ambiente  
e Sustentabilidade para garantir melhor coordenação, rapidez de resposta  
e soluções ambientalmente responsáveis, com melhor desempenho energético 
e elegíveis para certificação sustentável LEED e BREEAM.

Na QUADRANTE assumimos uma abordagem holística e multidisciplinar,  
que nos permite criar sinergias positivas entre uma equipa de mais
de 200 técnicos de diversas áreas de especialização – Arquitectura  
e Engenharias – com ampla experiência nacional e internacional.

A abordagem da QUADRANTE permite dar resposta a projectos de grande 
complexidade técnica e funcional, mantendo elevados padrões de qualidade  
de forma consistente. Tendo sempre como foco os objectivos dos nossos 
clientes, garantimos capacidade de resposta, o cumprimento rigoroso de todos 
os prazos e dos objectivos principais de cada projecto.

A internacionalização e a parceria com outras empresas de Arquitectura 
permitem o desenvolvimento de projectos nas diferentes tipologias, que 
abrangem habitação, comércio, equipamentos e serviços, infraestruturas 
aeroportuárias, shoppings, edifícios industriais, hotéis, entre outros. 

QUADRANTE ARQUITECTURA
Arq. Rui Nunes Santos
Arq. João Miguel Pinto
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Requalificação Urbana do Mercado Municipal de Fornos de Algodres
Fornos de Algodres

2021

Apartamento MG
Porto
2020

Apartamento DR 
V. N. Famalicão

2021

+351 968 224 348
info@rasa.pt
rasa.pt

Rua Central do Bairro n.º 18
4760-093 Vila Nova de Famalicão

Rui Santos
Licenciado em Arquitectura pela Universidade de Coimbra e NTNU Trondheim. 
Após estagiar em MAB Arquitectura e VORA Arquitectura (Barcelona), foi viver 
para o Chipre onde colabora com MCA Architecture e AA&U (Nicosia). Regressa 
a Portugal em 2012, sendo co-fundador dos OAC Arquitectos que em 2018  
se fundiram nos RAS·A

RAS·A é um colectivo de arquitectos que se debruça sobre o espaço  
e o território.
Acreditam que o seu trabalho contribui para consertar lugares e comunidades 
antes de produzir bens de consumo.
Trabalham a partir de Porto, V.N de Famalicão e Fornos de Algodres.

Miguel Roque
Licenciado em Arquitectura pela Universidade de Coimbra e RWTH Aachen. 
Possui estudos avançados em cultura arquitectónica e urbana e encontra-se  
a desenvolver investigação de Doutoramento no campo da arquitectura 
moderna portuguesa. Foi professor assistente de projecto na Universidade  
de Coimbra e editor adjunto em várias publicações na Docomomo 
International. 
Foi co-fundador dos OAC Arquitectos que em 2018 se fundiram nos RAS·A.

Paulo Vale Afonso
Licenciado em Arquitectura pela Universidade de Coimbra e NTNU Trondheim. 
Desde 2009 colabora com vários gabinetes de arquitectura em Portugal, 
Barcelona, Peru e Macau, entre os quais OAB – Carlos Ferrater Partnership  
e 51-1 Arquitectos / Supersudaca, onde foi Chefe de Projecto.  
Foi co-fundador de AMA – Afonso Maccaglia Architecture, sendo premiados  
na XIX Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito 2014 e finalistas  
do Prémio “Óscar Niemeyer” de Arquitectura Latino-Americana 2016  
e da X Bienal Ibero americana de Arquitectura y Urbanismo 2016. Foi finalista 
ao Prémio Début da Trienal de Arquitectura de Lisboa 2016, e o seu trabalho foi 
apresentado em conferências e publicado internacionalmente. Actualmente 
reside e trabalha desde Portugal.

RAS·A
Arq. Paulo Vale Afonso
Arq. Miguel Roque
Arq. Rui Santos
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Casa Aldoar 3
Aldoar, Porto

2020

Casa Ofir
Fão, Esposende

2021

Casa Penelas
Penelas, Ponte de Lima

2021

+351 918 161 635
raulino.arquitecto@gmail.com
www.raulinosilva.blogspot.com

Rua Luís de Camões, 334, Bagunte
4480-229 VILA DO CONDE

No ano passado, apresentou os seus projectos na “Arquitectura Avanzada”  
no México, e na exposição “Best International Houses”, da Platform 
Architecture and Design em Veneza. Ainda por convite, foi júri internacional  
de arquitectura na plataforma Uni, Bee Breeders, Young Architects 
Competitions e do Prémio “Rethinking The Future Awards 2021”.
Em 2019 recebeu a medalha de mérito da cidade de Vila do Conde, entregue 
pela Câmara Municipal e no mesmo ano foi considerado, como um dos 
melhores jovens arquitectos europeus ao vencer o Europe 40 Under 40 Awards 
do The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies.
As obras construídas tem recebido vários prémios internacionais, com 
destaque para o 2A Continental Architectural Awards, organizado pela 2A 
Magazine, o International Architecture Awards, promovido pelo The Chicago 
Athenaeum Museum of Architecture and Design, o IF Design Awards, 
organizado pelo IF International Fórum Design GMBH, o Iconic Awards, 
organizado pelo German Design Council e o Baku Internacional Architecture 
Award, promovido pela Ordem dos Arquitectos com o apoio da União 
Internacional dos Arquitectos.

Raulino Silva nasceu em Vila do Conde (1981) e é arquitecto pela Escola 
Superior Artística do Porto (2006). Em 2011, abre escritório de arquitectura 
em Vila do Conde e tem participado com a sua obra construída, em várias 
exposições, publicações e conferências.
Participou no Workshop de Arquitectura de Bergamo, organizado pela 
Faculdade de Arquitectura de Milão e como orador no Fórum Perspective 
Europe da The Plan Magazine, em Itália. Em 2020 foi convidado, pela Direcção 
da ESAP, para uma Aula Aberta do Seminário do Mestrado Integrado  
de Arquitectura, no Porto.

Raulino Silva Arquitecto
Arq. Raulino Silva
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Reabilitação da Sé Catedral de Portalegre - Claustro e Espaços Anexos 
(em obra) - Portalegre

2022

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (em obra)
Lisboa
2022

Museu da Presidência da República - Palácio De Belém
Praça Afonso de Albuquerque, Lisboa

Outubro/2014

+351 217 520 130
rbd.app@sapo.pt
www.rbdapparquitetos.com

Rua Amarelhe, 8 C
1750-321 LISBOA

Rui Duarte tem 18 livros, e artigos científicos publicados na Argentina, Brasil, 
Itália, Portugal, Rússia, Turquia, EUA, incluindo um Ensaio premiado na 
Universidade de Caracas, Venezuela.

ANA PAULA PINHEIRO
Arquiteta (1982) com Doutoramento em Arquitectura, Especialidade 
Conservação e Reabilitação, sob o título “Reabilitação Arquitectónica, 
Sustentabilidade e Design”, FA-ULisboa (2017). Curso de Design Industrial  
por BRUNO MUNARI (1977), Pós-Graduação em “Conservação e Recuperação 
de Edifícios e Monumentos” (1986), Curso de Formação em “Gestão e Controlo 
de Projectos e Obras (Project Management)” (2000), Curso de Formação 
Profissional sobre “Planear para Implementar e Certificar a Sustentabilidade 
na Construção (LiderA) (2017). Bolseira da FCT (2012-2015) e Investigadora 
do CIAUD (2018-2022). Vice-Presidente da APCor - Associação Portuguesa  
da Cor (2019-2020) e Membro do ECD - Environmental Colour Design Group 
(2018-...). Como disseminação científica tem 5 livros, 6 capítulos de livros e 
comunicações em conferências e seminários internacionais com publicação de 
Artigos na Argentina, Brasil, Itália, Portugal, Reino Unido, Rússia, Turquia e EUA.

RBD.APP – Arquitectos, Lda. é um atelier de arquitetura estabelecido  
em Lisboa, fundado em 1983 por Rui Barreiros Duarte e Ana Paula Pinheiro.
O nosso objectivo é garantir o compromisso ético com a arquitectura  
(em todas as escalas de intervenção desde o design ao urbanismo),  
o património e a sustentabilidade. A estratégia de intervenção desenvolve-se 
com rigor, com programas arquitectónicos e materiais adequados que reflitam 
o espírito do lugar e do tempo, para que os projectos marquem com sucesso 
um futuro sustentável (social, económico, ambiental e cultural). 
RBD.APP foi Consultor da Kellogg School of Management, Northwestern University, 
Illinois, EUA (2007-2010), ganhou diversos Prémios de Arquitectura em Concursos 
e o Prémio Municipal Jorge Colaço Azulejaria 2000, da CML com a intervenção no 
Projecto da Faculdade de Direito da ULisboa, em coautoria com Andreas Stöcklein. 
Tem projectos e obras de Arquitectura publicados e participado em Exposições.
Como obras de referência podemos referir a Biblioteca do ISA, Ampliação e 
Reabilitação da Faculdade de Direito da UL, Museu da Presidência da República, 
Casa Rebelo, Solar da Palmeira, Praça 1º de Maio em Viana do Castelo. Estão 
presentemente em construção a Ampliação da Biblioteca da Faculdade de Direito 
da UL e a Reabilitação da Sé Catedral de Portalegre, Claustro e Espaços Anexos. RBD 
tem ainda a Reabilitação da Torre de Belém e a criação do Espelho de Água (1982).

RUI BARREIROS DUARTE 
Professor Emérito de Arquitectura e Urbanismo da FA-ULisboa (2013)  
é Investigador do CIAUD (2005-...).
Arquitecto (1973), com Pós-Graduação em Conservação e Recuperação 
de Edifícios e Monumentos (1984), Doutoramento em Arquitectura (1993) 
Aprovado com Distinção e Louvor sob o título “A Arquitectura do Efémero”  
e Prova Complementar de Doutoramento sobre o tema “As Grandes 
Exposições” e Agregação (2006). É ilustrador, ensaísta e Editor. Foi Director  
da Revista Mensal “Arquitectura e Vida” (2002-2005), Presidente  
da APCor (2011-2013), da qual é Membro desde 2008 e Membro  
do ECD - Environmental Colour Design Group (2020-...). 

RBD.APP Arquitectos, Lda
Arq. Ana Paula Pinheiro
Arq. Rui Barreiros Duarte
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Conde Nova Goa - Edifício de Apartamentos
Lisboa
2021

Empreendimento Plátanos - Condomínio Residencial
Cascais

2021

Hotel DA 203
Lisboa
2022

+351 214 679 700
rca@reginocruz.com
www.reginocruz.com

Avenida de Portugal, 154, 3.º
2765-272 ESTORIL

As pessoas que integram a RCA são seleccionadas pelo seu elevado 
desempenho profissional, sendo representantes activos na promoção  
da empresa.A equipa é escolhida com critério, sendo a motivação, 
a versatilidade e a técnica, os atributos privilegiados dentro de um 
comportamento de conduta positiva. Este conjunto de profissionais  
estende-se aos nossos consultores externos, cujo domínio pleno de cada 
especialidade se destaca na construção de edifícios de vanguarda, permitindo 
a entrega de obras que respeitam os timings e os orçamentos previstos  
pelo cliente.
Ao longo de 30 anos de actividade passaram pela RCA 120 colaboradores  
que integraram as equipas de 140 projectos realizados, correspondentes  
a uma área de 2.000.000 m2. O trabalho da RCA arrecadou numerosos prémios 
e distinções, dos quais se destacam a menção honrosa do Prémio Valmor,  
a medalha de ouro do Comité Olímpico Internacional nas IOC/IAKS Awards  
e o Most Innovative Structure Award pela Structural Engineers Association  
of Illinois.

A RCA é uma empresa de arquitectura fundada em 1990, em  Lisboa,  
sobre pilares éticos que articulam talento e rigor a uma filosofia progressiva, 
como demonstra o seu amplo portfolio. A equipa concretiza soluções 
específicas para cada trabalho, assentes na natureza da ideia – volume, 
harmonia e detalhe – cujo conceito provém da integração sustentável  
na envolvente, vida útil do edifício, qualidade de vida dos utilizadores e reflexo 
na comunidade. A abordagem da empresa exige o conhecimento profundo das 
diversas disciplinas e fases de projecto, merecendo a confiança de gabinetes 
internacionais, originando relações duradouras com parceiros e clientes. 
Após a década de 90, o crescimento da empresa levou à necessidade de uma 
mudança significativa na sua capacidade de produção, que veio a acontecer 
em 2003.A RCA transferiu-se, então, para as suas novas instalações  
no Estoril, num espaço da sua autoria, projectado para esse fim. Aqui,  
a empresa estabeleceu-se no seu elemento e a sua prática continua  
a progredir de forma gratificante.

RCA Regino Cruz Arquitectos e Consultores, Lda
Arq. Regino Cruz

Arq. Rafael Balestra 
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Estádio Municipal de Espinho (em fase de construção)
Espinho

2020

Requalificação e Ampliação do Pavilhão Desportivo da Associação 
Académia de Espinho AAE (em fase de Licenciamento) - Espinho

2019

Edifício Multifamiliar Espinho Ocean
(em fase de construção) - Espinho

2021

+351 918 618 195
geral@rdlmarquitectos.com
www.rdlmarquitectos.com

Rua 19, n.º 485, 3.º Sala 3
4500-257 ESPINHO

Actualmente, para além do CEO Diogo Lacerda, a equipa é constituída por 
mais 10 arquitectos formados nas melhores faculdades de arquitectura 
portuguesas, com alto foco na qualidade e que dão continuidade à visão e lema 
que defendemos. Trabalhamos também, com parceiros altamente qualificados, 
que nos permitem complementar os nossos projectos e dar resposta a todos 
os desafios.

Awards 2021:
2021- Best Luxury Architect Studio 
2021- Best Lux. Hotel Architecture - Hotel Casino Chaves
2021- Best Lux. Architecture (Casa unifamiliar) - Casa Leika
2021- Best Lux. Architecture (Edifício Multifamiliar) - Edifício Passaredo

Com o primeiro capítulo a iniciar-se na década de 50 pela mão  
de Eduardo Lacerda Machado, arquitecto Pai, o atelier tinha a sua história 
traçada. Mais tarde, em 1976, junta-se o arquitecto Filho, Rui Lacerda 
Machado com a missão consciente de perpetuar a obra até à data feita  
e projectar tantas outras. Trinta anos volvidos, surge a terceira geração  
para provar a tese. 
Diogo de Lacerda Machado, arquitecto Neto, alia-se como reforço das raízes  
e seguidor orgulhoso da linha arquitectónica. Diogo Lacerda com uma equipa 
de jovens Arquitectos associados constituem agora a equipa RDLM, com sede 
em Espinho que conta já com um espaço em Lisboa e na Grécia.
Diogo Lacerda director executivo da RDLM desde 2014, formado em 2006  
pela Universidade Lusíada do Porto, tendo feito o último ano em Veneza, IUAV, 
no programa ERASMUS. Trabalhou entre 2006 e 2009 Navarro Francisco 
Mangado em Pamplona e Madrid, tendo participado como colaborador  
e coordenador em vários projectos premiados internacionalmente.
Foi consultor de projectos de Arquitectura em Moçambique e Angola. A RDLM®, 
premiada em vários projectos, destaca-se nos últimos anos, com os centros 
Culturais de Nova Friburgo e Cabo Frio no Brasil em Co-autoria como Estúdio 
41, bem como o projecto de requalificação do canal Ferroviário de Espinho, 
ReCaFE, em Co-autoria com Francisco Mangado, actualmente em construção.

RDLM Arquitectos Associados
Arq. Diogo Lacerda
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Casa 3000
Alcácer do Sal

2018

Six Senses Douro Valley (teve várias fases)
Douro 
2018

Igreja do Loreto
Lisboa
2018

+351 219 363 430
press@rebelodeandrade.com
www.rebelodeandrade.com

Rua Maria Brown nº2
1500-433 Lisboa

A arquitectura do atelier Rebelo de Andrade consiste em procurar  
em cada projecto superar as divergências existentes e entregar ao cliente  
o melhor resultado possível, respeitando no processo as regras subjacentes  
e complementando de forma harmoniosa a paisagem. Desbaratámos durante 
muitos séculos os recursos do planeta como se estes fossem infinitos.  
A arquitectura do Séc. XXI comporta a obrigação ética de ser parcimoniosa 
e eficiente na utilização dos materiais e da energia. Com este pensamento 
presente em todas as fases do projecto, o atelier RA\\ propõe soluções 
virtuosas que privilegiem os materiais autóctones e a sustentabilidade 
energética. Do mesmo modo, e num mundo cada vez mais hipernormalizado,  
o respeito pela história e pela tradição é uma componente fundamental  
na marcação de uma identidade singular e distintiva. Conhecer o local, as suas 
histórias e o modo de vida daqueles que o habitam não é um dado acessório, 
é antes a própria fundação de um edifício que aspire a sobreviver ao escrutínio 
inclemente do futuro.

O atelier Rebelo de Andrade tem como preocupação fundamental a concepção, 
desenvolvimento e execução de projectos que articulem as posições  
dos diversos interesses envolvidos – e nem sempre concordantes – na génese  
de uma obra arquitectónica. Tal envolve o respeito pela vontade soberana  
do cliente, pela sua motivação e pela expectativa que nutre relativamente  
ao resultado final do projecto adjudicado. Mas, como a arquitectura é uma arte 
que de certo modo se impõe ao público a despeito da vontade deste, existem 
regras – nacionais e locais – concebidas para minimizar a possibilidade de esta 
influir negativamente na qualidade de vida daqueles que estão expostos  
às suas produções. Do mesmo modo, há ainda um interveniente silencioso –  
a paisagem – que exige uma compreensão e um respeito profundos pela sua 
presença e forma de acontecimento.

Rebelo de Andrade
Arq. Luís Rebelo de Andrade
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House 21 
Lagos
2021

Casa Correia
Lagos
2021

Mini Casa
Praia da Luz

2020

+351 282 080 706
geral.renatocintra@gmail.com
www.renatocintraarquitectos.pt  
(brevemente disponível)

Praça do Município, Lote 1  
Loja 08
8600-293 LAGOS

O ano de 2021 ficou marcado pela abertura de um novo Atelier, na zona nobre 
da cidade de Lagos (Praça do Município), com o objectivo de dotar a Equipa 
de melhores condições de trabalho e oferecer aos Clientes um espaço mais 
agradável.
Mantém-se o compromisso com a qualidade e a paixão pela Arquitectura, que 
marca cada um dos trabalhos desenvolvidos, procurando exceder o idealizado 
pelo Cliente, em equilíbrio  com a estética do traço e as condicionantes 
do envolvente. A sustentabilidade e eficiência funcional são igualmente 
privilegiadas na concepção de cada projecto.

O atelier Renato Cintra Arquitectos, liderado pelo arquitecto Renato Cintra, foi 
criado em 2005 e a marca tem vindo a afirmar-se, desde então, continuando 
a dedicar-se à arquitectura, coordenação e fiscalização de obras. O atelier, 
composto actualmente por um quadro de cinco arquitectos, um designer  
e um polivalente, conta ainda com a colaboração externa de equipas técnicas 
multidisciplinares. 
Ao longo destes 16 anos de trabalho, os projectos desenvolvidos têm vindo 
a revelar um amadurecimento, mercê das aprendizagens acumuladas, das 
experiências vivenciadas, dos meios técnicos e materiais disponíveis, e,  
não menos importante, do contributo de cada um dos elementos que integram 
a equipa. 

Renato Cintra Arquitectos, Lda
Arq. Renato Cintra  
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Eden Resort - Albufeira
Albufeira

Abril/2019

Complexo Funerário de Aveiro
Aveiro

Setembro/2021

Projecto Dolce Campo Real Hotel
Torres Vedras 

Setembro/2020

+351 215 864 487
geral@re-view.pt
re-view.pt/

Largo da Lagoa, 15 D, R/C Dto
2795-116 LINDA-A-VELHA

Por outro lado, na área da consultoria imobiliária, trabalahmos na optimização 
fiscal, consultoria e análise patrimonial, de particulares a empresas,  
entre outros.

A diversidade dos nossos serviços, gera um conhecimento transversal  
dos imóveis, desde a documentação, planeamento, construção e manutenção, 
que permite uma optimização dos mesmos, valorizando-os e reduzindo os 
seus custos de modo a tornar os imóveis dos nossos clientes em activos 
importantes para as suas empresas e património.

A Review é uma empresa de Arquitectura e consultoria de Gestão Imobiliária 
que resulta da experiência comprovada no sector de mais de 15 anos.

Desenvolvemos soluções adaptadas às necessidades dos nossos clientes 
no sector da arquitectura, arquitectura de interiores e gestão de projectos. 
Trabalhamos em «parceria com uam rede de parceiros das mais variadas 
áreas no sentido de dar uma resposta completa e eficaz aos nossos clientes 
desde a primeira conversa até à entrega da obra.

Review
Arq. António Mota

Arq. Gonçalo Antão
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Saccharum Resort & Spa
Calheta, Madeira

2015

Savoy Residence Casa Branca
Funchal, Madeira

2018

Savoy Palace Hotel
Funchal, Madeira

2019

+351 291 244 573
info@rhmaisarquitectos.pt
www.rhmaisarquitectos.pt

Rua 5 de outubro, 86-87, Bloco A
Edifício 1- Piso 0, Loja 5 
9000-216 FUNCHAL

Depois de ter sido distinguido, a nível nacional, com o Prémio de “Melhor 
Empreendimento de Habitação de 2019” nos Prémios do imobiliário 
BpiExpresso 2019, o Edifício Habitacional “Savoy Residence – Casa Branca”  
foi também eleito como vencedor, na categoria de eficício de Habitação  
nos Loop Design Awards 2020, um prémio anual criado a nível internacional 
para distinguir as obras de arquitectura e design de interiores de destaque.

Roberto Castro e Hugo Gil Jesus fundaram o atelier de arquitectura  
RH+ Arquitectos em 2007. A procura da inovação e criação de ambientes  
de referência norteiam as propostas arquitectónicas, mantendo sempre o foco 
nas necessidades e vontades específicas de cada projecto e cliente, premissas 
que se veem refletidas nas suas propostas arquitectónicas de programas 
variados como habitação, serviços e hotelaria. Entre os projectos já elaborados 
destacam-se o Saccharum Resort & Spa -, nomeado em 2015 para  
os Prémios “European Hotel Design Awards” e “WorldLuxury Hotel Awards” –  
e a participação no design de interiores do Savoy Palace Hotel.

RH+ Arquitectos
Arq. Roberto Castro
Arq. Hugo Gil Jesus
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Casas Belas Clube Campo
Sintra
2021

BHB Edifício de Escritórios
Lisboa 
2021

Edifício de Habitação
Calçada da Tapada 159, Lisboa

2021

+351 935 591 735
atelier@ribeirodecarvalho.pt
www.ribeirodecarvalho.pt

Rua de Campolide n.º 31, 1.º Dto
1070-026 LISBOA

atribuída a Menção Honrosa do Prémio VALMOR em 2011.
Com a recuperação do Convento do Beato vence o prémio ‘Portugal Trade 
Awards’ de melhor espaço para eventos 2011 e 2014.
Com a Adega do Cebolal, fica nomeado para o prémio edifício do ano ‘Archdaily’ 
2015, integrando também a lista de nomeados para o prémio ´Emerging 
Architecture Awards´ 2015.

Miguel Ribeiro de Carvalho - Lisboa 1980
Iniciou o Curso de arquitectura na Universidade Lusíada de Lisboa, em 
1998, tendo estudado um ano no Politécnico de Milão, licenciando-se pela 
Universidade Autónoma de Lisboa em 2005.
No seu percurso profissional, colabora com os arquitectos Fernando Sanchez 
Salvador e Margarida Grácio Nunes, com o artista plástico José Barrias,  
na cidade de Milão, Itália. Em 2004 funda o atelier OTO Arquitectos. Em 2007 
com João Ribeiro de Carvalho, o atelier Ribeiro de Carvalho Arquitectos.
Em 2009 esteve com a OTO Arquitectos no WAF, World Architectural Festival, 
em Barcelona, com o projecto da Sede do Parque Natural da Ilha do Fogo,  
em Cabo Verde, tendo feito parte da shortlist de projectos apresentados.
Este projecto foi vencedor do Prémio Nacional de Arquitectura de Cabo Verde 
em 2013, do edifício cultural do ano de 2015 pela Archdaily e do Overall  
Award do evento Archmaraton 2015. Em 2016 vence o prémio Architizer A+ 
Awards, na categoria ‘Architecture + Photography & Video’, pelo trabalho  
de fotógrafo Fernando Guerra. Com o Stand da SuperBock, no festival Rock  
in Rio Lisboa 2016, vence o prémio Atitude Sustentável na categoria de Stand, 
em colaboração com a empresa Dois Riscos Lda. Em 2018 integra lista  
de convidados para o ‘Emerging Architecture Awards’.
São autores do complexo industrial em Portugal, para a Massimo Zanetti 
Beverages Iberia S.A. (Cafés Nicola, Chave de Ouro e Segafredo), bem como de 
diversas vilas particulares e edifícios de habitação, em Portugal e estrangeiro, 
onde a recuperação e construção de raíz estão na base do projecto.

João Ribeiro de Carvalho - Lisboa 1951.
Arquitecto pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa (ESBAL) no ano  
de 1977, fez o tirocínio profissional de 1972 a 1977 no atelier dos arquitectos 
Jorge Soares de Oliveira e Luísa D’ Orey até 1975 e com os arquitectos  
Manuel Magalhães e Graça Magalhães até 1982, integrando as equipas 
técnicas da SAAL para renovação urbana e acompanhamento das obras  
dos Bairros D. Leonor e Quinta do Alto de Lisboa.
Colabora com o Gabinete Intergaup, desde a sua fundação em 1981 até 1986.
Consultor e projectista das empresas Nacional de 1984 a 2004, sendo o autor 
da recuperação do Convento do Beato em Lisboa, da CPU de 1984 a 2004,  
do Centro de Reabilitação do Alcoitão de 1992 a 1994, do Hospital Ortopédico 
de Sant´Ana na Parede de 1992 a 2000, da Compal de 1993 a 2008, da 
Nutricafés de 2003 a 2016, do Palácio do Ramalhão em Sintra desde 2006, da 
Sugalidal de 2007 a 2016.
Em 2007 constitui o atelier Ribeiro de Carvalho Arquitectos com Miguel Ribeiro 
de Carvalho.
Em 2003 vence o Concurso Público de Reabilitação Urbana “Lisboa a Cores” – 
EPUL, para a recuperação de 5 edifícios na Rua de S. Bento, sendo ao 235/239 

RIBEIRO DE CARVALHO Arquitectos
Arq. João Ribeiro de Carvalho

Arq. Miguel Ribeiro de Carvalho
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Moradia Oeiras Golf
Oeiras

Janeiro/2020

Reabilitação Moradia Murtal
Cascais

Janeiro/2019

Moradia Vale de Moura
Odivelas

Janeiro/2021

+351 929 008 840
ricardoserra.arquiteto@gmail.com
ricardoserraarquitecto.com/

Rua Conselheiro Lopo Vaz Lote D Loja F
1800-142 Parque das Nações 
1800-142 LISBOA

Quanto aos trabalhos já realizados, o estúdio orgulha-se da premiação máxima 
no concurso internacional para o Museu do Automovel e Rally de Portugal  
em Fafe, Braga, um projecto em parceria com o arquitecto David Quinas  
e André Cordeiro.
Dos projectos actualmente em desenvolvimento, destacam-se duas moradias 
unifamiliares, a Cabanas Golf e a Vale de Moura, assim como a ampliação  
e a reabilitação de uma moradia no Murtal.

Ricardo Serra Estúdio de Arquitectura inicia a sua actividade em 2020 liderado 
por Ricardo Serra, arquitecto formado na Universidade Autónoma de Lisboa  
e membro da ordem dos arquitectos desde 2015.  No decorrer do ser percurso 
profissional, Ricardo Serra passou por Ateliers como Humberto Conde 
Arquitectos, Aires Mateus e Associados e WMR arquitectos, em Santiago  
do Chile.
O estúdio desenvolve todas as fases do projecto de arquitectura e coordena 
todas as especialidades de engenharias necessárias ao projecto, assim como 
também garante a assistência à obra e a sua fiscalização. Tem parcerias com 
empresas de projectos de engenharia e construção civil, de forma a tornar 
mais eficiente todo o processo de construção e realização do produto final.

Ricardo Serra Estudio de Arquitectura
Arq. Ricardo Serra
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Telf:
E-mail:

SRT Construções - Edifício de Habitação Multifamiliar - 2 Frações
Rua Capitão Salgueiro Maia, Bragança

2020

Habinordeste Soc. Construções. Ed. de Hab. Multifamiliar com 24 frações 
tipo t2, t3 e t4 - Armando bento lote 4, Bragança

Janeiro/2022

Andreia Duarte Moradia T1
Linhares, Paredes de Coura

2022

+351 933 285 179
send4versos@gmail.com

Bairro da Mãe d’água
Rua do Souto, 21/23
5300-256 BRAGANÇA

1/08/2014 a 30/12/2015
Encarregado geral de obras e de estudos de projectos de arquitectura  
e especialidades SODECAF, Cocody, Rivera II, Abidjan, Costa do Marfim

1/06/2014 a 1/08/2014
Encarregado geral de obras e de estudos de projectos de arquitectura  
e especialidades ELITE CONSTRUTORCI, Cocody II Vallons, lot 1740/163 Abidjan, 
Costa do Marfim

1/06/2013 a 25/03/2014
Arquitectura e Encarregado geral de obras PROCAL, engenharia e Construção, 
rua 4 de fevereiro, zona industrial, chioco, Lubango, Angola Engenharia 
Construção civil e Arquitectura, obras públicas e particulares

16/08/2008 – 01/06/2012
Técnico de Arquitectura e Engenharia
Construções Sucesso Sociedade de Construções Lda, Cruzamento de Cabeça 
Boa, Samil, Bragança
Junho 2005 – a actual

14/09/2000 – a actual
Sócio gerente
Ricardo Versos – Oficina de Desenho SU, Rua Nova de S. Bento Lote 9,  
5300-586 Bragança

01/03/2019 – a actual
Coordenador geral de obras e de estudos de projectos de arquitectura  
e especialidades Monticofragem Lda, Faro

1/06/2016 a 15/09/2016
Coordenador de Gabinete de estudos de projectos de Arquitectura  
e especialidades PIERRE GOUDIABY ATEPA – GROPE ATEPA, Dakar, Senegal

Ricardo Versos Oficina de Desenho SU
Ricardo Versos
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Herdado do Monte Branco (AT Group) – Empreendimento Turístico  
de Enoturismo - Projecto de Intervenção Paisagística - Vendas Novas

2021

Requalificação do Espaço Público de Algueirão e Largo 25 de Abril  
em Mem Martins (Câmara Municipal de Sintra) - Sintra

2020

Requalificação do Largo de Cacilhas e Avenida Povo MFA
Almada 

2020

+351 213 943 230
geral@rioplano.pt
www.rioplano.pt

Rua Dom Vasco, 48
1300-201 LISBOA

As suas principais áreas de acção são reflectidas nos vários estudos  
e projectos realizados, onde se destacam, a requalificação ambiental  
e paisagística de áreas naturais e aterros sanitários, a recuperação de zonas 
degradadas, a requalificação urbana de centros urbanos/históricos e quintas 
históricas, espaços institucionais, empreendimentos turísticos e campos  
de golfe, planos de praia, recintos escolares, campos de jogos e zonas  
de recreio infantil, parques urbanos e jardins municipais, condomínios privados 
e moradias, estudos de impacto ambiental bem como a fiscalização de obras.

Paulo Simões, arquitecto paisagista licenciado no Instituto Superior  
de Agronomia e sócio da Associação Portuguesa de Arquitectos Paisagistas, 
deu inicio à sua carreira profissional na mesma instituição de ensino até 1996, 
com o desenvolvimento de projectos ambientais, ordenamento e de I&D,  
no âmbito de parcerias do ISAcom outras Instituições de ensino nacionais  
e internacionais. Até finais de 2000 colaborou com alguns ateliers  
e desenvolveu projectos individuais. Funda o atelier RIO PLANO no início  
de 2001, em Lisboa, com o propósito de concepção de projectos  
e consultoria nas áreas de Arquitectura Paisagista, Ambiente e Arte urbana. 
O atelier possui uma grande carteira de estudos onde o rigor, a qualidade e a 
interdisciplinaridade constituem factores impares no desenrolar  
dos projectos, com a presença de diversos consultores, nas áreas  
da Arquitectura, Engenharias (Civil, Ambiental, Florestal e Agronómica), 
Economia, Jurídica, Design e Arte. 

Rio Plano Arquitectura Paisagista
Arq. Paulo Simões
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JC House
Braga
2018

Ribeiro House
Braga
2018

Nova Igreja Vilaça
Braga
2021

+351 253 814 454
rs@riscosingular.com
riscosingular.com

Rua D. Diogo Pinheiro, n.º 95
1.º andar, escritório 103
4750-282 BARCELOS

Este é um projecto de vida, onde ambos os arquitectos procuram acrescentar 
valor às obras que planeiam e vêm crescer. O seu sucesso parte da leitura 
integrada das necessidades e sonhos dos seus clientes, das valências  
dos espaços disponíveis, das obras a criar e dos orçamentos disponíveis.
Apoiados na sua vasta experiência profissional a sua arquitectura assenta 
no desenvolvimento de soluções inovadoras, criativas e sustentáveis que 
valorizem as características arquitectónicas dos edifícios e que realcem a vida 
contemporânea e o meio ambiente, nunca esquecendo o gosto e perspectivas 
do cliente.

Hoje, possuem projectos e clientes em todo o país, deixando uma marca 
forte em todas as suas obras. A arquitectura é vista como uma manifestação 
artística que transmite sentimentos, emoções, conta histórias …

Com uma experiência de 21 anos, a Risco Singular é um atelier que se dedica 
ao desenvolvimento de projectos de arquitectura, design e Planeamento 
urbano que refletem diferentes estilos de vida. Localizado em Barcelos,  
neste gabinete são desenvolvidos diferenciados projectos, procurando através 
de um grande nível de exigência e rigor, respeitar as necessidades e exigências 
do cliente.
Com projectos realizados em todo o país, este atelier procura inovar nas suas 
obras e está atento às novas tendências do mercado.
A equipe da Risco Singular é orientada por Paulo Costa e Sónia Abreu,  
ambos arquitectos que complementam as suas funções técnicas e artísticas 
nas obras que desenvolvem.

Risco Singular
Arq. Paulo Costa
Arq. Sónia Abreu
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Revitalização do Monte das Oliveiras distrito de Santarém
Distrito de Santarém

2022

Projecto de Reabilitação de Edifício Residencial
Lisboa
2019

Reabilitação de Apartamento
Almada

2022

+351 916 533 914
miguelmonteiroaa@gmail.com
instagram.com/risco100fim
fb.com/risco100fimlda

Avenida 25 de Abril de 1974, 48, piso2 
loja 37
2800-299 ALMADA

2005/2007 Gabinete de Arquitectura (Nororg – Organização e Serviços, Lda)
Figueira de Castelo Rodrigo, Guarda
Execução de projectos de recuperação de habitações e comércio  
em Castelo Rodrigo (Património Histórico).

Formação académica e profissional
2009/2016  Doutoramento em Conservação e Restauro na Faculdade  
de Arquitectura/Universidade Técnica de Lisboa
CRITÉRIOS DE AUTENTICIDADE NA REABILITAÇÃO DO PATRIMÓNIO INDUSTRIAL 
SUSTENTABILIDADE NO ARCO RIBEIRINHO SUL
2015/2012 Publicações em livros nacionais e internacionais
2007/2009 Mestrado em Arquitectura na Universidade Lusíada de Lisboa
O ESTÁDIO MUNICIPAL DE BRAGA E A SUA INSERÇÃO NA CIDADE
2000/2005 Licenciatura em Arquitectura na Universidade Lusíada de Lisboa

2016/2022 Risco100fim, lda 
Reabilitação de apartamentos na área metropolitana de Lisboa (licenciamento, 
alteração de uso e projecto de execução).
Reabilitação de escritório em Almada
licenciamento/ legalização - Moradia Charneca da Caparica/ Almada
PIP edifício residencial - Laranjeiro/Almada
Projecto de reabilitação de edifício residencial Areeiro/lisboa
2021/2019 Miguel Monteiro arquitectos associados Almada construção 
garagem apoio agrícola 
Reabilitação de apartamentos em Almada 
2019/2008 Nuno Monteiro arquitectos associados Almada
Reabilitação de apartamentos em Almada e Lisboa
Creche, apoio domiciliário e pré escolar – Ninho de Esperança Coruche
Reabilitação e restauro da Quinta das Oliveiras – edifícios de habitação  
e agrícola 
Concursos públicos e privados
2010 Moreno Arquitectos Associados, Lda, Viseu
Plano de pormenor – Quinta da Vista Alegre, Ílhavo/Aveiro
2010 Baltazar Aroso arquitectos Lda, Porto
Remodelação da empresa Udex – Importação e Representações SA,  
Maia/Porto
2008 aapb – Atelier de Arquitectura Paulo Bernardo lda, Albufeira 
Moradia Unifamiliar, Praia da Galé/Algarve
2007/2008 – LN Arquitectos – Luís Narciso Arquitectos Lda, Lisboa
Reabilitação parcial de núcleos – Hospital Egas Moniz

Risco100fim lda    
Arq. Miguel Monteiro
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Moradia Unifamiliar - Alvalade
Alvalade

2019

Escritórios Cotec Portugal
Lisboa
2017

Duplex Campo de Ourique
Lisboa
2021

+351 916 306 203
geral@ritasalgueiro.com
ritasalgueiro.com

Rua Azedo Gneco 48B
1350-037 Lisboa

Em 2017 fez parte da equipa de Designers no programa “E agora o que é que 
eu faço” que passou na SIC e SIC Mulher. 

Em 2018 foi uma das convidadas a estar presente com um projecto seu  
na Festa das Mesas, entre outros eventos de destaque, assim como alguns 
artigos e entrevistas em imprensa e TV.

Em 2019 tirou o curso de Feng Shui da Escola de Medicina Tradicional Chinesa 
para realizar projectos com estudos de Feng Shui, feitos por consultores  
da área, com conhecimentos mais aprofundados sobre o tema. E foi 
novamente convidada para participar no evento A Festa da Mesas onde sob  
o tema “Arte à Mesa” fez uma mesa de tributo ao guitarrista Zé Pedro  
dos Xutos e Pontapés.

Em 2020 foi Convidada como oradora para o Ciclo de conferências: Ergonomia 
Sensorial – Visão no Espaço Roca e para o Painel Menos é Mais no Colégio  
de Santa Doroteia.

Em 2021 lançou a sua primeira Masterclass em Empreendedorismo na área  
da Decoração e Design de Interiores.

Rita Salgueiro Arq. de Interiores e Decoração

Rita Salgueiro é Arquitecta de Interiores, trabalha na área da decoração  
há vários anos e ao longo do seu percurso profissional passou por alguns 
ateliers e espaços de referência. 

Licenciou-se em arquitectura de interiores na Fundação Ricardo do Espírito 
Santo Silva tirou o Bacharelato em Arte decorativas Portuguesas.

Em 2007 criou o seu próprio atelier, onde oferece um serviço completo  
de consultoria, arquitetura e design de interiores e decoração. A sua 
experiência pessoal e as constantes solicitações para projectos específicos 
levaram-na e criar serviços direccionados para quem procura soluções mais 
personalizadas e adequadas ao seu espaço e orçamento e, em 2014, a apostar 
em Workshops de Decoração e Design de Interiores. 

Rita Salgueiro  
Arq. Rita Salgueiro
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Recuperação e Ampliação do Centro de Saúde 
Povoação

2000

Praça da República
Freguesia de Santa Cruz, Concelho de Lagoa, Açores

2009

Parque Temático do Nordeste (não executado)
Freguesia de Lomba da Fazenda, Concelho de Nordeste

+351 296 283 320
geral@robertooliveiraepa.pt
www.robertooliveiraepa.pt

Rua Dr. Bruno Tavares Carreiro, 62, r/c
9500-055 PONTA DELGADA

Lagoa (1997). No âmbito dos equipamentos religiosos, destacam-se  
as recuperações das Igrejas de Nossa Senhora da Piedade, freguesia  
de Ponta Garça, Vila Franca do Campo (1995), de Nossa Senhora das Candeias, 
freguesia de Candelária, Ponta Delgada (2000), Congregação Cristão em 
Portugal, freguesia de S. José, Ponta Delgada (1996) e Assembleia de Deus 
Pentecostal, freguesia de Arrifes, Ponta Delgada (2010). Mais recentemente, 
salienta-se a elaboração de diversos projectos de construção de capelas 
funerárias no concelho de Nordeste (2000…). Em relação a edifícios  
de habitação, destaca-se o loteamento da Rua Pintor Domingos Rebelo,  
bem como os respectivos edifícios de habitação plurifamiliar, freguesia  
de S. José, Ponta Delgada (1997). Quanto à área do turismo, destaca-se  
o projecto de construção do Hotel Arcanjo, freguesia de Nossa Senhora  
do Rosário, Lagoa (2001), bem como a recuperação e ampliação do Hotel Solar 
do Conde, freguesia de Capelas, Ponta Delgada (2013).

O Atelier foi constituído a 1 de Abril de 1990, sediado na Rua Dr. Bruno Tavares 
Carreiro, 62–R/c, 9500-055 Ponta Delgada.
O responsável do atelier é o Arquitecto Roberto Manuel de Oliveira, apoiado 
pelos Arquitectos João Fonseca e Rafaela Oliveira, para além de Arquitectos 
Paisagistas, Engenheiros Civis, Eletrotécnicos, Mecânicos, etc.

Tendo nascido no ano de 1959, o arquitecto Roberto Manuel de Oliveira desde 
cedo mostrou vocação para a vertente artística. Licenciou-se em Arquitectura 
na Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa em 1985,  
na área da renovação urbana.
Nos anos seguintes colaborou com diversos organismos públicos, tanto  
na administração regional, como em diversas Câmaras Municipais da ilha  
de São Miguel. Nesta fase, desenvolve diversos projectos de autoconstrução, 
de recuperação e ampliação de habitações degradadas, bem como diversos 
projectos camarários.
Inicia a actividade liberal em 1986, com o desenvolvimento de diversos 
projectos de arquitectura. Em 1990 constitui o atelier, ampliando assim  
o leque de actuação na elaboração de projectos. Destacam-se projectos  
de espaços públicos, como largos e praças, entre os quais, o Largo  
e Coreto de Lomba da Fazenda, Nordeste (2005), bem como o Largo e Coreto  
da Praça da República, freguesia de Santa Cruz, Lagoa (2009). Quanto  
a edifícios de equipamentos, salientam-se o Cine S. Pedro Triplex (1993),  
a recuperação e ampliação do Centro de Saúde da Povoação (1997),  
bem como da Escola Dr. José Pereira Botelho, freguesia de Santa Cruz,  

Roberto Oliveira Estudos de Planeamento e Arquitectura
Arq. Roberto Oliveira
Arq. João Fonseca
Arq. Rafaela Oliveira
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Loteamento de Moradias Unifamiliares
Cascais

Janeiro/2019

Casa Santarém 
Santarém 

Fevereiro/2019

Casa Sintra
Sintra

Março/2020

+351 914 865 476
rodrigoroquette@gmail.com
www.facebook.com/roquette.arq/

Rua António Saude , n.º 2 , 4.º andar
São Domingos de Benfica
1500-049 LISBOA

A Roquette Arquitectura tem experiência em reabilitação de espaços  
em centros históricos e construção de moradias de raiz.

Existe um compromisso de identificação das premissas iniciais do projecto 
considerando que na sua proposta poderá estar elementos de projecto  
que identifiquem a tradição bem como a criatividade na contemporaneidade 
associada á estratégia do acto de projecto. A simplicidade bem como  
a funcionalidade aliadas ao conceito do espaço e dos documentos desenhados 
e escritos que o anteveem.

Gabinete de Arquitectura que realiza projectos em várias àreas tais como 
habitação e comércio, etc.
Usamos como ferramentas a estratégia no desenvolvimento do processo 
de arquitectura e sua relação com outras entidades. Também a geometria, 
o desenho, o acto pictórico, a imagem 3d , e a composição no espaço são 
também elementos que fazem parte do processo.

Roquette Arquitectura
Arq. Rodrigo Roquette

Roberto Oliveira Estudos de Planeamento e Arquitectura
Arq. Roberto Oliveira
Arq. João Fonseca
Arq. Rafaela Oliveira
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Casa em Vila do Conde II
Guilhabreu

2020

Palácio Restani
Oeiras
2021

Reabilitação do Chalet Suíço
Pampilhosa

2019

+351 934 230 596
info@rosmaninhoazevedo.com
www.rosmaninhoazevedo.com

Praça Coronel Pacheco, 2
4050-453 PORTO

foi também uma das obras seleccionadas para representar Portugal na XI BIAU 
– Bienal Ibero-americana de Arquitectura e Urbanismo, seleccionada como 
uma das 40 melhores obras internacionais no Prémio Barbara Cappochin 2019 
e seleccionada para o Prémio Nacional de Arquitectura em Madeira 2019.  
Pelo conjunto dos projectos e obras, o escritório foi também finalista dos 
prémios Architectural Review Emerging Architecture (AREA) 2018.  
Mais recentemente o Centro Interpretativo do Vale do Tua foi distinguido  
com uma menção honrosa no Prémio de Arquitectura do Douro e venceu  
o Prémio Nacional de Reabilitação Urbana.

Rosmaninho + Azevedo é o escritório formado no Porto, em 2015, por Susana 
Rosmaninho e Pedro Azevedo. Procuram potenciar a prática em arquitectura 
com enriquecimentos multidisciplinares complementares, tais como  
a museologia, área na qual Susana possui um mestrado pela FLUP, faculdade 
onde é investigadora no CITCEM desde 2014. Pedro fez também o curso  
de estudos avançados em património arquitectónico pela FAUP  
e é actualmente doutorando em arquitectura na mesma faculdade.
Os vários projectos e obras têm em comum o facto de serem fiéis a conceitos 
formais claros a que correspondem estratégias construtivas facilmente 
perceptíveis.
Destacam-se o Centro Interpretativo do Vale do Tua, o Projecto de 
Requalificação e Musealização da Casa do Passal – Aristides de Sousa Mendes 
(1.º Prémio, 2017) e o Projecto de Reabilitação do Chalet Suíço na Pampilhosa 
(1.º Lugar, 2019).
O seu trabalho tem sido publicado e exposto nacional e internacionalmente.
Em 2018, o Centro Interpretativo do Vale do Tua foi vencedor do Prémio 
Especial do Júri no Troféu Archizinc – VMZinc (Paris); foi também nomeado 
para o Prémio de Arquitectura Contemporânea da UE – Mies van der Rohe 
2019, finalista do Prémio Bauwelt 2019: First Works e finalista do Prémio  
The Plan 2019. Em 2019 recebeu uma Menção Honrosa no Prémio Arquitectura 
do Douro e uma Menção Honrosa (2.º Lugar) no Prémio Concreta Under 40;  

Rosmaninho+Azevedo Arquitectos
Arq. Susana Rosmaninho 
Arq. Pedro Azevedo
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Projecto de Reabilitação de um Conjunto Edificado do Sec. XVIII  
(projecto em curso)

Figueira da Foz

Projecto de Reabilitação e Restauro do Palacete Bensaúde
Lumiar
2014

Inspecção e Diagnóstico dos Conventos e Recolhimentos da Encarnação, 
Santos-o-Novo, Grilo, Merceeiras e S. Cristóvão - Lisboa

2010

+351 919 712 872
der@rothprojectos.pt
www.rothprojectos.pt

Bairro do Alvito 50, 1.º Esq
1300-053 LISBOA

Membro do colectivo internacional de desenhadores Urban Sketchers. Trabalha 
actualmente como ilustrador de arquitectura, em segmentos que variam 
desde masterplanning a arquitectura de interiores. Como formador certificado, 
lecciona frequentemente técnicas de desenho e aguarela em oficinas e cursos 
de curta duração em Portugal e no estrangeiro.

Mário Lopes
Licenciado em Arquitectura do Planeamento Urbano e Territorial (2000) pela 
Faculdade de Arquitectura da UL. Membro efectivo da Ordem dos Arquitectos, 
colaborou na elaboração de projectos de equipamentos colectivos, hotelaria, 
habitação e reabilitação, tanto como autor como no âmbito da prestação  
de serviços em vários gabinetes de arquitectura. Integra a equipa  
da Roth Projectos desde 2007. Frequentou o Mestrado em Desenvolvimento  
de Projecto Cinematográfico pela Escola Superior de Teatro e Cinema  
e trabalhou como realizador e director de fotografia em várias curtas 
metragens de ficção e documentário.

Diana Roth
Licenciada em Arquitectura (1987) e mestre (1998), ambos pela Faculdade  
de Arquitectura da UL. Trabalha na área da reabilitação do património desde 
1982, com vasta obra realizada no domínio da investigação, diagnóstico, 
estudos, projecto e obra sendo sócia-fundadora da Roth Projectos, Lda.  
É autora de publicações na área da reabilitação, manutenção e conservação 
de edifícios e formadora na Ordem dos Arquitectos (OA) e no CENFIC. Membro 
efectivo da OA, do GECORPA, Grémio do Património, e integra a Comissão 
Executiva do Colégio do Património Arquitectónico da Ordem dos Arquitectos.

Pedro Loureiro
Licenciado em Arquitectura pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho  
e da Empresa (ISCTE) em 2006 e pós-graduação em Design Estratégico  
e Inovação no ISEG/FA da UL. Integra a equipa da Roth Projectos desde 2007,  
e é sócio da empresa desde 2010. Membro efectivo da Ordem dos Arquitectos.

Roth Projectos
Arq. Diana Roth

Arq. Pedro Loureiro
Arq. Mário Lopes
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Hotel Histórico Solar das Necessidades
Açores
2020

The Ivens Hotel
Lisboa
2021

Blue Liberdade Hotel
Lisboa
2022

+351 213 931 700
rrj.geral@rrj-arq.pt
www.rrj.pt

Rua Ricardo Espírito Santo, 11
Atelier Esq
1200-790 LISBOA

trazendo para os projectos as referências e os ensinamentos adquiridos 
através do contacto real com as diferentes culturas, modos de vida  
e as diferentes técnicas construtivas. Conjugando as técnicas da arquitectura 
popular e tradicional das regiões mais remotas com as mais inovadoras 
soluções tecnológicas das grandes metrópoles, a visão do Arquitecto procura 
conciliar as questões estéticas, com as exigências do local e com os requisitos 
específicos de cada cliente.

O Arquitecto Rui Pinto Gonçalves, sócio fundador da RRJ Arquitectos, fez o seu 
percurso académico na Faculdade de Arquitectura do Porto, na Faculdade  
de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa e na Faculdade  
de Arquitectura da Universidade Politécnica de Barcelona. A passagem por 
Barcelona foi bastante marcante ao nível das experiências profissionais. 
Trabalhou no Atelier 2Arq y Asociado, em colaboração com o Arquitecto Ventura 
Valcarce, de quem acabou por se tornar sócio, numa parceria com mais  
de 20 anos.
Na RRJ Arquitectos, com a sua sócia Arquitecta Susana Baeta, tem 
transportado para os projectos uma visão da Arquitectura baseada  
no conhecimento do mundo e na psicologia aplicada à arquitectura, 
procurando desenvolver soluções que promovam diferentes relações entre  
o indivíduo e o ambiente. Tendo como referência os textos de Edward Hall,  
as casas e as cidades deverão ser entendidas como extensões do homem.
A paixão por viajar complementa-se ao olhar humanizado do arquitecto, 

RRJ Arquitectos
Arq. Rui Pinto Gonçalves
Arq. Susana Baeta
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Instituto Navegabilidade do Douro
Peso da Régua

2001

Centro Protecção Civil - Aerodromo de Vila Real
Vila Real

Outubro/2020

Régia Douro Park - Parque Ciência e Tecnologia
Vila Real

2015

+351 259 347 087
geral@rsat-arquitectos.com
www.rsat-arquitectos.com

Rua de Santo António, n.º 56
5000-607 VILA REAL

Albino Henrique Costa Teixeira
Vila Real N1957
Arquitecto pela Escola Superior de Belas Artes do Porto - ESBAP 1983
Gat Vale-do-Douro, Vila Real / 1983/84
1983/2006, Profissional Liberal nos Arquitectos Pioledo
desde 2006, Profissional Liberal na RS&AT arquitectos
Assistente convidado do 5.º ano(MIA) Escola Superior Artística do Porto  
de 1996 a 2012

Maria Graça Filipe Campolargo
Ilhavo N1960
Arquitecta pela Escola Superior de Belas Artes do Porto / ESBAP 1983
Gat do Vale-do-Douro, Vila Real / 1983/84
1983/2006, Profissional Liberal nos Arquitectos Pioledo
desde 2006, Profissional Liberal na RS&AT arquitectos 

Exposições Colectivas
1986 “Arquitectura Nueva em Trás-os-Montes”, Kiosk o Alfonso  
La Coruña /Espanha
1993 Bienal Cerveira, Vila Nova Cerveira
1994 “Arquitectura In-Possível” / Arquitectos Pioledo, CCBelém/ Lisboa
1995 Exposição “Encontro 30 arquitectos galegos e do Norte Portugal”, 
Santiago Compostela
2002 Desenho Projecto de Desenho, MC / IAC – Museu Soares dos Reis, Porto
2003 Expo Habitar Portugal 2000.02 - Ordem dos Arquitectos
2005 Prémio de Arquitectura e Urbanismo do Município de Aveiro, Aveiro

Os arquitectos Ricardo Santelmo e Albino Teixeira após a dissolução  
da Arquitectos Pioledo (Vila Real) formaram a RSAT Arqtºs  
(www.rsat-arquitectos.com), empresa vocacionada para a prestação  
de serviços nas áreas de Desenho Urbano, Arquitectura, Interiores  
e Arquitectura Efémera, dando assim continuidade ao trabalho desenvolvido 
nos Arquitectos Pioledo desde 1983. Da RSAT Arquitectos fazem parte:

Ricardo Santelmo Vale de Andrade Gomes
Vila Real N 1957
Arquitecto pela Escola Superior de Belas Artes do Porto - ESBAP 1980
1981 Gat Vale-do-Douro, Vila Real
1983/2006, Profissional Liberal nos Arquitectos Pioledo
desde 2006, Profissional Liberal na RS&AT arquitectos
Professor Convidado do curso de EC da UTAD de 1994 a 2004

RSAT Arquitectos Lda
Arq. Albino Teixeira

Arq. Ricardo Santelmo
Arq. Graça Campolargo
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Vivenda Unifamiliar T7
Areia, Cascais

2021

Vivenda Unifamiliar T3
Murches, Cascais

2021

Loja Levi’s® Vila do Conde Fashion Outlet
Vila do Conde

2021

+351 962 835 303
rui.arez@netcabo.pt
www.ruiarez.com

Rua Henrique Mantero Belard
n.º 128 – 5.ºA
2765 – 418 ESTORIL

Em 1990 cria o seu próprio atelier de Arquitectura onde desenvolve projectos 
da sua inteira autoria, nomeadamente, espaços comerciais, agências 
bancárias e de seguros, edifícios de habitação, religiosos, loteamentos e peças 
de design.
Tem colaborado com colegas no estrangeiro especialmente em projectos  
de “retailing” na Alemanha e França.
É desde 2006 LPM (Local Project Manager) para Portugal da Levi’s®.

Rui Arez nasceu em Moçambique em 1956 e entre estadias mais ou menos 
prolongadas entre África e Europa, veio definitivamente para Portugal  
em 1974.
Ainda como estudante do Ensino Secundário começou a trabalhar em ateliers 
de arquitectura como desenhador de projectos.
Emigrou para Johannesburg, África do Sul em 1978, tendo exercido diversas 
actividades profissionais algumas das quais na área de desenho mecânico  
e de arquitectura.
Em 1984 regressa então a Portugal e colabora sempre em ateliers  
de arquitectura como desenhador.
Em 1991 licencia-se na faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica  
de Lisboa e é membro 4442 da Ordem dos Arquitectos Portugueses.

Rui Arez Arquitecto
Arq. Rui Arez
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Casa RG
Sesimbra

2019

Casa AB
Sesimbra

2019

Edifício FG
Sesimbra

2018

+351 212 281 404
rcasaca.eng@gmail.com
www.rcasaca.com

Rua da República, 4, 1.º Esq
2970-741 SESIMBRA

Estes anos de trabalho em equipa possibilitou-nos diversificado tipos de área 
de projecto de arquitectura e engenharia, acompanhando a evolução  
das tecnologias, com intervenções multifacetadas que abarcam a habitação,  
o comércio e o turismo.

Entre os projectos mais relevantes que elaboramos ao longo do tempo, 
destacamos: edifícios, condomínios, moradias e conjunto habitacionais; 
planeamento de urbanizações; hotéis, parques de campismo e apartamentos 
turísticos; restaurantes e bares.

O atelier, sediado em Sesimbra na Rua da República, é constituído por 
uma equipa multidisciplinar que assenta na prática ligada à arquitectura, 
engenharia, urbanismo e design. Composto por técnicos de formação 
diferenciada, complementa a sua actividade profissional com o apoio  
de estudos económicos / financeiros e jurídicos. 

A nossa actividade remonta a 1980 abarcando projectos de intervenção diversa 
com predominância no Concelho de Sesimbra e alargada aos Concelhos  
de Almada, Setúbal, Seixal, Palmela, Barreiro, Almodôvar, Benavente, Portimão, 
Grândola, Elvas, Campo Maior, Oeiras e para Fortaleza – Brasil.

RUI CASACA Arquitectura e Engenharia, Lda
Eng. Rui Casaca
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Requalificação da Frente de Mar Buarcos 
Figueira de Foz

2022

Passeio Marítimo – Extensão Portuária da Porta Nova de Faro
Faro
2022

Loteamento Urbano Agras Norte
Aveiro
2023

+351 234 481 440
rvdm@rvdm.pt
www.rvdm.pt

Rua São Roque, 23, 2.º
3800-257 AVEIRO

Em 2017 foi-lhe atribuído o Prémio ‘Litoral Awards’ pelo conjunto da sua obra 
no centro litoral de Portugal.
Concursos de Arquitectura:
Frente Urbana do Canal São Roque, Aveiro, 2020; 1.º Classificado
Passeio Marítimo de Faro, 2019; 1.º Classificado
Parque Urbano e Edifício Inovação de Oliveira de Frades, 2015; 1.º Classificado 
Requalificação da Frente de Mar Figueira da Foz - Buarcos, 2012; 1.º 
Classificado 
Mikkeli New Urban Front – Finlândia ; 7.º Classificado
Prémio Municipal de Arquitectura e Urbanismo de Aveiro, 2005; 1.º Classificado 
Lotes 3 e 4 do Plano de Pormenor do Centro - Aveiro, 2005; 1.º Classificado 
Europan 6; Amsterdam-Noord, Elzenhage, - em co-autoria com Rui Rei  
em 2001; 4.º Classificado
Instalações Unidade Pedagógica Central, Universidade de Coimbra, 1996;  
4º Classificado

Natural de Chaves, é doutorado em Arquitectura pela Universidade Lusíada  
do Porto em 2016 com a Tese ‘A Leveza da Casa’. Em 1998 concluiu o Mestrado 
em Design de Equipamento, pela Faculdade de Arquitectura da Universidade  
do Porto, com a Dissertação ‘Celeridade e Identidade’. Iniciou o seu percurso 
pela arquitectura em 1989 com a Licenciatura pela Faculdade de Arquitectura 
da Universidade Técnica de Lisboa.
É professor auxiliar no Curso Superior de Arquitectura da Universidade  
Lusíada do Porto desde 1994 e foi professor convidado no Curso de Design  
da Universidade de Aveiro e na Universidade Lusíada do Porto.
É actualmente Presidente do Conselho de Disciplina da Secção Centro  
da Ordem dos Arquitectos. Como presidente do Núcleo de Aveiro da Ordem  
dos Arquitectos entre 2007 e 2011, desenvolveu mais de três dezenas  
de acções de divulgação e promoção da arquitectura.
Entre 2011 e 2014 e exerceu funções de Delegado Nacional da Ordem 
Arquitectos em Lisboa.
Em 1998 fundou em Aveiro o atelier RVDM, arquitectos, encarando a profissão 
com pensamento crítico que percorre todos os momentos do processo criativo 
da arquitectura, desde as questões relativas à inserção urbana até às técnicas 
construtivas do edifício, passando pelas abordagens sociais e humanas que  
a disciplina encerra.
Tem trabalhos seus expostos ou publicados em Portugal, Espanha, França, 
Holanda, Finlândia, Rússia, Grécia, China e Brasil.
Foi premiado em concursos públicos nacionais e internacionais de arquitectura 
e design e conta com obra construída, pública e privada, de norte a sul do país.
As principais obras incluem, na sequência de primeiros prémios em concursos, 
o Passeio Marítimo de Faro (2019), a Requalificação da Praia e Frente de Mar 
da Figueira da Foz e Buarcos, (2016) em curso, e o Parque Urbano de Oliveira 
de Frades (2015).

RVDM Arquitectos
Arq. Ricardo Vieira de Melo
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Reabilitação e Ampliação de dois Edifícios na Rua José Falcão
Lisboa
2022

Clínica de Serviços Especializados em Medicina Nuclear e Imagiologia 
Molecular - Ilha de S. Miguel, Açores

2021

Conjunto Habitacional em Matosinhos, Rua Brito Capelo/ 
Rua Roberto Ivens - Matosinhos

2020

+351 22 609 6258
geral@saarquitectos.pt
www.saarquitectos.pt

Rua do Campo Alegre n.º 1306
5.º andar, salas 502 e 503
4150-174 PORTO

nas áreas do Planeamento Urbano (Estudos de Planeamento Urbano, Estudos 
de Ordenamento do Território, Planos Directores, Planos de Urbanização, 
Planos de Requalificação, Planos de Desenvolvimento), do Paisagismo 
(Parques Urbanos, Jardins e Espaços Verdes, Projectos de Enquadramento 
Paisagístico e de Espaços Exteriores Urbanos, Estudos de Impacte Ambiental), 
da Reabilitação e da Requalificação (Urbana e de Edifícios), da Habitação 
(habitação social e auto-construção dirigida, habitação individual e colectiva, 
loteamentos, condomínios e áreas residenciais), dos Equipamentos e Serviços 
(escritórios, agências bancárias, centros comerciais), do Turismo (hotéis  
e empreendimentos turísticos), da Saúde (unidades hospitalares e centros  
de saúde), do Ensino (escolas e universidades), da Indústria (polos industriais, 
fábricas e armazéns) e da Valorização Ambiental e Tratamento dos Resíduos 
(ETA, ETAR, ETARI, aterros sanitários, centrais de valorização orgânica, recolha 
e separação dos resíduos, unidades de reciclagem).
A S.A., Sociedade de Arquitectos, Lda. tem ainda como missão e valores, a 
fidelização de todos os seus clientes, através do desenvolvimento de uma 
Prestação de Serviços de alta qualidade projectual, artística  
e técnica, garantindo a eficácia na resposta e o cumprimento dos prazos 
contratualmente assumidos.

A S.A., Sociedade de Arquitectos, Lda. foi constituída em Agosto de 1990, 
dando sequência à actividade exercida pelo arquitecto José Mancelos desde 
Janeiro de 1985, enquanto Profissional Liberal e Professor Universitário.
Ao longo destes anos, a S.A., Sociedade de Arquitectos Lda., tem vindo  
a desenvolver a sua actividade no domínio da prestação de serviços técnicos 
especializados, nas seguintes áreas:
- Serviços de Consultoria
- Elaboração de Estudos e Projectos
- Coordenação e Fiscalização de Obras para a Construção Civil e Obras Públicas
Vocacionada essencialmente para o desenvolvimento de estudos e projectos 

SA Sociedade de Arquitectos, Lda
Arq. José Mancelos
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Projectos de Especialidades da Escola Secundária de Linda-a-Velha
Oeiras
2021

Ciclovias da Amadora - Ligação a Lisboa, Odivelas e Sintra
Concelho da Amadora

2021

Projectos para a Rede de Saneamento da Cidade de Lisboa
Lisboa
2021

+351 21 301 9926
scps@gsc.pt
www.scps.pt

Estrada do Zambujal n.º 38 A
2610-294 AMADORA

Arquitecta Patrícia Campos
Licenciada em Arquitectura pela ULHT 1999
Frequência de Pós-Graduação em Construção e Reabilitação do IST
Formação de assessor do sistema LiderA
Directora do Departamento de Arquitectura da SCPS desde 2006

Engenheiro Luís Oliveira 
Licenciado em Eng.ª Civil pela Universidade de Coimbra em 1984 
Pós-Graduação em Sistemas Integrados de Qualidade Ambiente e Segurança 
Perito (PQ1) de certificação energética (SCE) e Projetista de redes de gás
Técnico Superior de Segurança no Trabalho.
Certificação Passive House Designer
Director do Departamento de Engenharia da SCPS desde 2006.

A SCPS dedica-se desde 2002 à elaboração de projectos de Arquitectura  
e Engenharia, Gestão/Revisão de Projecto, Gestão da Qualidade, Fiscalização 
e Coordenação de Segurança em Obra. Possui conhecimento, capacidades, 
ferramentas e técnicas essenciais para atingir os objectivos de um projecto, 
desde o seu início ao seu fecho, incluindo o planeamento, execução e controlo, 
utilizando, de entre elas, a tecnologia associada ao BIM e respectiva aplicação 
de software, o Revit.
Contamos com mais de 350 projectos, fiscalizações e segurança realizados. 
Entre os quais: projectos emblemáticos como requalificação do Seminário  
de Almada, fiscalização e CSO do Convento de Jesús em Setúbal, levantamento 
e diagnóstico de situação da Capela de St. Amaro em Lisboa, ampliação 
de edifício na Av. Conde Valbom 76 e Gestão de Projecto para a Portugália 
Restauração. Tem desenvolvido projectos de requalificação urbana  
e fiscalização para a Greatwell e VogueHomes, projectos para superfícies 
comerciais do Grupo Mosqueteiros, fiscalização para o Grupo Aldi, para além 
de projectos e fiscalização e CSO para vários Municípios, IPSS, Santas Casas 
da Misericórdia e SMAS. Em Cabo Verde e Brasil encontra-se a desenvolver 
projectos de infraestruturas, salientanto dois resorts no nordeste da Ilha  
de Santiago (539ha) e a Villa’s Jardins de Aquiraz no Brasil (160ha).

Sacramento Campos Projectos e Serviços, S.A.
Arq. Patrícia Campos
Eng. Luís Oliveira
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Butterfly House
Braga
2019

Eternity House
Gerês
2021

Floating House
Portimão

2021

+351 931 718 732
same-architects@outlook.com
www.same-architects.com

Rua Professor Machado Vilela
n.º 110, 2º Piso
4715-045 BRAGA

A linguagem arquitectónica apresenta-se como única, tendo como ponto  
em comum a harmonia e sobriedade dos espaços que se reflete no traço livre 
e minimalista.
Formado por uma equipa pluridisciplinar nos campos da Arquitectura, Design  
e Engenharia, garante uma transversalidade ao longo de todo o processo, que 
se reflete na experiência solidificada em projectos residenciais e comerciais.
A SAME tem como objectivo principal exacerbar as expectativas do cliente,  
ir mais além do que é solicitado, encarando cada projecto como único,  
ao apresentar ideias e conceitos também eles únicos, mantendo o patamar  
de excelência transversal a todos os seus projectos.  

Estúdio de Arquitectura e Design de Interiores fundado em 2017 em Braga  
pelo Arquitecto Paulo Santos e pela Arquitecta e Designer de Interiores  
Ana Mendonça, após um percurso internacional no qual lideraram  
o desenvolvimento de propostas vencedoras em concursos nos Emirados 
Árabe Unidos, ao serviço do prestigiado e galardoado gabinete de arquitectura 
MZ Architects.
A experiência enriquecedora ao nível internacional, permite agora uma 
abordagem distinta e arrojada da arquitectura, traços caraterísticos  
dos seus projectos. O lado criativo e despojado de preconceitos é visível  
em cada uma das suas propostas, primando pela excelência e qualidade,  
sem nunca descorar a premissa principal da arquitectura – resolver problemas 
a diferentes escalas e para diferentes usos.

SAME Architects
Arq. Paulo Santos

Arq. Ana Mendonça
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Quinta da Boavista (Casa dos Caseiros e Casa Principal)
Mesão Frio

2016

Casa do Rato
Lisboa
2018

Casa em São Romão
São Romão

2020

+351 213 421 440
samf@samf.pt
www.samf.pt

Rua das Gáveas n.º 20
1200-208 LISBOA

Mário Ferreira
Licenciatura em Arquitectura (1991-1996), na Faculdade de Arquitectura  
da Universidade Técnica de Lisboa. Bolseiro do programa Erasmus (1996), 
na Universidade de Arquitectura de Barcelona (E.T.S.A.B). Estágio no Instituto 
Superior Técnico da Universidade de Lisboa (1997), coord. Sidónio Pardal. 
Bolseiro da Universidade Técnica de Lisboa (C.E.S.U.R). Bolseiro do programa 
Leonardo da Vinci (1998). Trabalha no Claus en Kaan Architecten (estágio 
profissional), em Amsterdão, Holanda (1998).
Colaborou com diversos ateliers em Lisboa: Thomas Zinterl Arquitectos 
(1997), Victor Figueiredo Arquitectos (2006). Desde 1999 tem atelier próprio 
juntamente com o Arq. Sara Antunes, SAMF Arquitectos (Sara Antunes Mário 
Ferreira Arquitectos), desenvolvendo vários projectos até à presente data.

Sara Antunes
Licenciatura em Arquitectura (1991-1996), na Faculdade de Arquitectura  
da Universidade Técnica de Lisboa. Mestrado em Desenho na Faculdade  
de Belas Artes da Universidade de Lisboa (2010-2012). Presentemente  
a fazer Doutoramento em Arquitectura, área específica Desenho, na Faculdade 
de Arquitectura da Universidade de Lisboa (2016-). Bolseira do programa 
Erasmus (1996), na Universidade de Arquitectura de Barcelona (E.T.S.A.B). 
Estágio no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa (1997), coord. 
Sidónio Pardal. Bolseira da Universidade Técnica de Lisboa (C.E.S.U.R). Bolseira 
do programa Leonardo da Vinci (1998). Trabalha no atelier Kruunenberg Van 
der Erve Architecten (estágio profissional), em Amsterdão, Holanda (1998). 
Trabalha como colaborador com os arquitectos Pedro Pacheco, Marie 
Clement Arquitectos (1999), Lisboa, Portugal. Desde 1999 tem atelier próprio 
juntamente com o Arq. Mário Ferreira, SAMF Arquitectos (Sara Antunes Mário 
Ferreira Arquitectos), desenvolvendo vários projectos até à presente data.

SAMF Arquitectos
Eng. Mário Ferreira
Arq. Sara Antunes
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Edifício Sede do Grupo Jerónimo Martins (em projecto)
Praça de Espanha, Lisboa 

2020

Unidade de Supermercado Pingo Doce (em projecto)
Alto do Murtal, Estoril

2020

Aparthotel 60 Apartamentos (em projecto)
Rua de São Sebastião da Pedreira, Lisboa

2020

+351 218 538 058
geral@santarita-associados.pt
www.santarita-associados.pt

Rua Cidade Nova Lisboa 
Quinta da Fonte do Anjo, Olivais
1800-107 LISBOA

Convidado para crítico; SCI-ARC, Los Angeles; Columbia University, Nova Iorque; 
Universidade de Granada; SCAD, Savannah; Rhode Island School of Design.
Menção Honrosa - Concurso Internacional, Revitalização do ULUGH-BEG 
CENTER, Samarkanda (1990),
1.º Prémio - Concurso Internacional, Plano de Urbanização de Almada 
Nascente, com WS Atkins e Richard Rogers Partnership.
Nomeado para o Prémio Mies Van der Rohe 2012.
Participação em Seminários e Conferências: Alemanha, E.U.A, Espanha, França, 
Hong-Kong, Itália, Irlanda, Líbia, Macau, Polónia, Portugal e Rússia.
Participação em Exposições: Alemanha, Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, 
Chile, Dinamarca, Escócia, E.U.A., Espanha, Finlândia, França, Holanda,  
Hong-Kong, Inglaterra, Itália, Macau, Portugal, Polónia e Rússia, na Trienal  
de Milão (Itália / 1996), seleccionado no Concurso de Ideias Internacional,  
Citta Terzo Millenio, Bienal de Veneza (Itália / 2000).
Exposições: “Objectos + Arquitecturas”, Politécnico de Milão (Itália / 1999); 
“Paysages Strategiques”, La Galerie D´Architecture, Paris (França / 2001); 
Desenhos de Arquitectura, Instituto Camões, Paris (França / 2001);  
“La Poética de La Fragmentazione”, Politécnico de Milão (Itália / 
2006); Cidades Enquanto Labirintos, Galeria Armazém (Lisboa / 2008); 
POSTpombalino IT, Museu da Ciência e História Natural (Lisboa /2012),  
Museu de Arquitectura (Wroclaw, 2013), Albergue SCM (Macau, 2014). 
Mecenas e co-autor da exposição “Piranesi - Caprichos e Arquitecturas”, 
IPPAR, Lisboa (1994); Mecenas da Reconversão do Mercado de Xabregas  
no Centro de Arte e Difusão Cultural, ArCo, Lisboa (2016).
Trabalhos publicados na Alemanha, Argentina, Chile, Espanha, E.U.A, Inglaterra, 
Itália, Holanda, Japão, Portugal e Suíça.

Curso de Arquitectura, Escola Superior de Belas Artes, Lisboa (1983)
Membro Convidado Akademie Fur Baukultur (Alemanha, 2004)
Presidente da Ordem dos Arquitectos (2014/2016)
Vice - Presidente do CIALP (2016/2018)
Vice - Presidente do Docomomo Ibérico (2016 / 2017)
Colabora com o Arquitecto José Santa-Rita (1976 / 1986)
Colabora com o Arquitecto Manuel Vicente (Macau,1986 / 1988)
Santa-Rita Arquitectos (1990), com o Arq.º José Santa-Rita.
Santa - Rita Associados (2016) com Pedro Guedes Lebre, Tiago Anastácio  
e Artur Simões Dias.
Parceria na Polónia com a Grupaplatforma (2007)
Professor Associado, Universidade Autónoma de Lisboa, (1998/...); Professor 
Convidado, Escola
Superior de Teatro e Cinema (2003 / 2006).
Visiting Professor Universidade de Minnesota, SCALA (1999 / 2000).

Santa-Rita & Associados
Arq. João Santa-Rita
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Complexo Escolar PaRK International School 
Lisboa
2020

One Vilamoura 
Algarve, Vilamoura

2021

The Editory Riverside Santa Apolónia Hotel
Lisboa
2022

+351 21 393 9340
geral@msa.com.pt
www.saraivaeassociados.com

Avenida Infante Santo, 69 a-c
1350-177 LISBOA

A S+A tem projectado ao longo dos últimos anos edifícios icónicos em Portugal 
e Internacionalmente, no domínio privado e público, do qual se destacam  
o Pavilhão de Portugal na Expo Dubai 2020 e pavilhões temáticos  
na Expo Astana 2017 (Cazaquistão), a Sede da Polícia Judiciária em Lisboa,  
o Hospital Beatriz Ângelo (Loures), a Infinity Tower, o Hotel da Estação  
de Sta. Apolónia entre inúmeros projetos hoteleiros e residenciais.

A S+A celebrou 25 anos de actividade em 2021, e está a preparar  
os próximos 25 com uma forte aposta na formação de talento e das equipas, 
na sustentabilidade, na tecnologia e na inovação.
We’re just starting.

O atelier de arquitectura Saraiva e Associados (S+A) foi fundado em 1996  
pelo arquitecto e actual CEO, Miguel Saraiva. 

Miguel Saraiva nasceu a 15 de novembro de 1968 em Lisboa, onde concluiu  
os estudos em Arquitectura pela Universidade Lusíada. Entre Prémios  
e Menções Honrosas no âmbito da Arquitectura, recebeu diversos Prémios 
de Melhor Atelier de Arquitectura, Prémio de Personalidade do Ano em 
Arquitectura e Prémio Distinção Carreira, destacando-se ainda o prémio  
“BIM D’OR”, na categoria de “Melhor Projecto Internacional”, bem como 
Prémios atribuídos a diversos Projectos executados.
O atelier consolidou-se no mercado nacional enquanto ‘atelier-empresa’, 
desenvolvendo diversas actividades relacionadas com a arquitectura, entre  
as quais se destacam os serviços de arquitectura e planeamento urbano, 
design de interiores, sustentabilidade, design global e serviços de investimento 
(S+A Capital). 

Empregando actualmente uma equipa de mais de 120 arquitectos, a S+A 
tornou-se num dos maiores ateliers de arquitectura da Península Ibérica, 
sendo ainda o único atelier de arquitectura português no ranking World 
Architecture 100, ocupando as 9ª e 10ª posições nos sectores da habitação  
e ambiental. 

Na área Internacional, a S+A foi alvo de um acelerado processo de expansão, 
criando estruturas próprias em 4 continentes, com escritórios em 9 países.

Saraiva + Associados 
Arq. Miguel Saraiva
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Gardabaer Kindergarten
Gardabaer, Iceland

2021

Leidarhofdi Community Center
Hofn, Iceland

2022

Snorraborg Kindergarten
Reykjavik, Iceland

2020

+351 919 650 783
mail@sastudio.pt
www.sastudio.pt

Praça do Coronel Pacheco, n.º2
4050-453 PORTO

podemos recorrer ao design como uma ferramenta estratégica para traduzir 
necessidades em soluções inteligentes, promovendo ambientes sustentáveis  
e criando valor social.
Com uma abordagem holística e inovadora, procuramos constantemente 
reinventar o nosso processo, desafiando as ideias mais convencionais,  
não nos contentando com as soluções actuais, numa permantente busca  
pelo valor acrescentado de cada projecto, para o seu contexto e todos  
os seus intervenientes.

Sastudio é um estúdio criativo, estabelecido no Porto, que opera na interseção 
do domínio da arquitectura com o empreendedorismo social.
Com foco em projectos de impacto social e com a mentalidade de que 
podemos explorar a arquitectura para resolver problemas a várias escalas, 
procuramos soluções que por vezes vão além dos típicos desafios da profissão. 
Reconhecendo a responsabilidade da arquitectura em reconfigurar  
um futuro onde os espaços contribuam para a melhoria de condições  
de vida, acreditamos que, através da criatividade e pensamento visionário, 

Sastudio
Arq. Tiago Sá
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INCUS CAPITAL - DDT e Obra Chave na Mão para os Edifícios Atlas III  
e Green Park - Lisboa

2021

MERLIN PROPERTIES - Desenvolvimento de Projecto de Renovação  
do Edifício Marquês de Pombal 3 - Lisboa

2021

AVIGNON Capital - Desenvolvimento de Projecto de Renovação  
do Edifício Miguel Bombarda 4 - Lisboa

2021

+351 21 313 9000
joana.rodrigues@savills.pt
www.savills.pt

Av. Miguel Bombarda 4 7.º Piso 
1000-208 LISBOA

O trabalho diário de Joana Rodrigues envolve o encontro e a ligação  
com clientes Savills, a coordenação das respectivas equipas para a realização 
de mandatos e a garantia máxima de entrega de um serviço de excelência.
Ao longo dos seus 19 anos de carreira e experiência em consultoria  
de espaços, destacam-se os seguintes clientes: Avignon Capital, Incus Capital, 
Invesco, M7, Merlin Properties, FinSolutia, Coca Cola, Mantovani, Instituto  
de Informática, Bank of China, Chanel, Cepsa, Emirates Airlines, Generation, 
Thales, L’Oréal, Manpower, Mapfre, Siemens, Technip FMC, Cambridge School, 
Nike, entre outros.

Joana Rodrigues iniciou a sua licenciatura em Design de Interiores  
no ano 2001. Simultaneamente, começou a sua carreira profissional na Melo  
e Liz Design, uma empresa de design de interiores, onde assumiu a função  
de Assistente de Direção Geral. Após 3 anos dedicada à execução de funções 
nas áreas de negócio de Finanças, Gestão Comercial e Direcção de Obra,  
Joana Rodrigues foi convidada a assumir o cargo de Directora Operacional  
da Melo e Liz Design.
Em 2007, surgiu a fusão da Melo e Liz Design com a consultora imobiliária 
Aguirre Newman e, passados dois anos, Joana Rodrigues foi promovida  
a Directora de Arquitectura da Savills Portugal, cargo que ocupa até aos dias 
de hoje.
Com mais de 15 anos de experiência em Gestão de Equipas dedicadas  
a projectos de reabilitação e remodelação de escritórios, tem como foco 
principal a coordenação e gestão da equipa de Arquitectura em Portugal. 
No sector da construção e reabilitação, Joana Rodrigues assumiu a liderança 
de Project Management de um novo edifício em Setúbal destinado a serviços 
educacionais e de três edifícios no centro de Lisboa destinados a uso hoteleiro 
e residencial.

Savills Portugal
Joana Rodrigues
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Escritórios VILT
Lisboa

Setembro/2020

Reabilitação de Quarteirão na Praça do Bocage
Setúbal

Dezembro/2020

Reabilitação de Conjunto Edificado no Centro de Setúbal 
Setúbal

Janeiro/2021

+351 213 901 746
scc@sccarquitectos.com
www.sccarquitectos.com

Rua das Fontainhas, 70 D
1300-357 LISBOA

Sónia Carvalho Cabaça (França, 1974) licencia-se em Arquitectura pela 
Faculdade de Arquitectura da Universidade Lusíada de Lisboa em 1997.  
Em 1999 realiza uma Pós Graduação em Análise e Investimento Imobiliário 
pelo ISCTE. Entre 2000 e 2002 frequenta o Mestrado em Construção pelo IST 
e torna-se monitora das cadeiras de Construção Tradicional e Edificações, 
pertencentes à licenciatura em Arquitectura. Foi também docente convidada 
do curso “Construções em Alvenaria de Pedra e Terra Aditivada”, FUNDEC, 
IST. Colaborou com o Atelier Central arquitectos e com os arquitectos 
Manuel Tainha e Regino Cruz. Em 2004 funda o atelier OW arquitectos, onde 
permanece até 2016, desenvolvendo projectos de vários tipos e escalas  
em Portugal, Angola e Moçambique. 

Catarina Viegas de Sousa (Moçambique, 1974) licenciou-se em Arquitectura 
pela FAUTL em 1999. Realizou estágio curricular no atelier do arquitecto Pedro 
Maurício Borges e estágio profissional no atelier do arquitecto Gonçalo Byrne, 
onde permaneceu até 2006. Entre 2006 e 2019 colaborou no atelier RISCO, 
exerceu funções de directora de projecto no atelier Promontório e também no 
atelier Barbas Lopes, onde coordenou, entre outros projectos, o Edifício FPM41. 
Em 2019 uniu-se a Sónia Carvalho Cabaça, trazendo ao atelier toda a sua rica  
e diversificada experiência.

Num projecto profissional maduro e depois de vinte anos de ricas experiências 
nacionais e internacionais, Sónia Carvalho Cabaça funda o atelier  
SCC Arquitectos no ano de 2017. Catarina Viegas de Sousa junta-se  
ao projecto em 2019, após uma vasta experiência profissional iniciada  
em 1999. Acreditando que a arquitectura é uma disciplina essencial para  
o desenvolvimento de uma sociedade equilibrada, o atelier dedica-se  
a desenvolver projectos pensados, que privilegiem a qualidade de vida 
individual e colectiva e, consequentemente, a integridade do indivíduo 
enquanto ser social. 

SCC Arquitectos
Arq. Sónia Carvalho Cabaça

Arq. Catarina Viegas de Sousa
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Porta do Vale
Paços de Ferreira

2021

Companhia das Conservas
Matosinhos

2019

Moradia Unifamiliar
Oeiras
2020

+351 222 087 024
geral@segmentourbano.com
www.segmentourbano.com

Rua Dr. Afonso Cordeiro 341 
4450-006 MATOSINHOS

Nomeados pela Revista Exame como UMA DAS 50 MELHORES EMPRESAS PARA 
TRABALHAR EM PORTUGAL, responsáveis pela concepção e execução do PORTA 
DO VALE em Paços de Ferreira, colocam todos os conhecimentos técnicos, 
valores estéticos e éticos e energia intrínseca, ao serviço de uma ideia, 
necessidade ou desafio, fazendo vingar o facto de a Arquitectura ser a maior 
das artes, e essencial ao bem estar humano; devendo por isso estar presente 
desde o início até à própria construção. 

Acreditam que formação é essencial para a mudança de mentalidades  
no sector da construção civil tendo para isso criado a primeira academia  
de formação de construção civil com inserção directa no mercado de trabalho 
- a power academy. 

Fundado em 2006, depois de marcar com vários edifícios e projectos  
como o edifício Metamorphoses, a escolinha C-SPOT, e Ampliação da Ordem  
dos Arquitectos – In-between, todos finalistas do World Architecture Festival 
em 2012, 2018 e 2020, respectivamente, abraçaram o desafio proposto  
pela MELOM PORTUGAL para profissionalizar o sector da construção civil.
Aventureiros por natureza, estão sempre prontos a serem desafiados para 
fazerem projectos pelo mundo fora. Ainda assim, concentram as suas forças 
em Portugal, de norte a sul do país, e abrangem todo o tipo de arquitectura, 
trabalhando em tecnologia BIM (Building Information Modelling) que lhes 
permite simular o real em ambiente virtual, inserindo todas as condicionantes 
presentes numa obra. Esse é um fator essencial para que consigam, além 
de mostrar ao cliente como vai ficar o espaço, planear e preparar a obra, 
controlando custos, oferecendo um conceito chave na mão com optimização 
de recursos, pensado à medida de cada cliente.
Sob o lema de ‘arquitectura para todos’ e com qualquer coisa marcaram  
a diferença com as instalações presentes na concreta, com a execução  
‘in situ’ de vários espaços representativos das consequências das crescentes 
emissões de CO2.

SEGMENTO URBANO | MELOM POWER
Arq. Maria João Correia
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Casa Delgado
Olhão

Junho/2018

Casa Meia
Faro

Maio/2021

Uma Fachada para a Rua
Olhão

Fevereiro/2021

+351 916 032 143
tatiana.bento@sena-architects.com
www.sena-architects.com

Rua Dr. Miguel Bombarda, 27 
8700-503 OLHÃO

Esforçamos para atingir edifícios sustentáveis através de passos simples. 
Começando com um bom design que se encaixa na localização e tem em 
consideração as condições ambientais existentes. Utilizamos métodos que 
permitem a máxima eficiência e materiais que requerem pouco esforço para 
extrair, são reciclados ou locais.

Acreditamos que cada projecto é único e, portanto, abordamo-lo com a mente 
aberta, procurando a melhor solução, sem idéias pré-concebidas.

Os nossos clientes são o foco de nossa prática; eles são os arquitectos de sua 
vida e devem ser ouvidos. Trabalhamos lado a lado, fornecendo orientação  
e suporte técnico para tornar suas visões realidade.

A Sena Architects é um atelier de arquitectura inovador em Olhão, Portugal. 
Especializando-se em arquitectura contemporânea e sustentável com forte 
ênfase na reabilitação.

Sena Architects acredita uma arquitectura intemporal e simples que abrace 
o silêncio; respeite o passado e a natureza. Procuramos formas simples, bem 
articuladas baseadas na simplicidade e beleza dos materiais e na ligação com 
a paisagem. Acreditamos que o passado, a tradição e as memórias não devem 
ser esquecidos; mas sim incorporados no futuro.

Sena Architects
Arq. Tatiana Bento
Arq Gonçalo Barão

Arq. Filipa Sousa
Arq. Filipa Machado
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Habitação Unifamiliar
Mafamude, Vila Nova de Gaia

2021

Habitação Unifamiliar
Madalena, Vila Nova de Gaia

2017

Edifício Multifamiliar
Sta. Marinha, Vila Nova de Gaia

2013

+351 933 268 565
smendesarquitecto@gmail.com
smendesarquitecto.wixsite.com/
sergiomendes

Rua Carlos Malheiro Dias, 46, R/C Dto
4200-152 PORTO

PROJECTOS SELECCIONADOS
Habitação Unifamiliar, Quinta do Sardoal, V. N. de Gaia - Projecto  
de Ordenamento da Rua Sá de Noronha, Porto - Adaptação de edifício  
do séc. XVII: Restaurante Reitoria, Porto - Habitação unifamiliar, Madalena, 
V. N de Gaia - Edifício multifamiliar, S.ta Marinha, V. N. de Gaia - Habitação 
unifamiliar, Arcozelo, V. N. de Gaia - Edifício multifamiliar, Vilar do Paraíso,  
V. N. de Gaia - Duas habitações geminadas, Francelos, V. N. de Gaia - Projecto 
de complexo habitacional, Canidelo, V. N. de Gaia - Edifício multifamiliar,  
S.ta Marinha, V. N. de Gaia - Edifício multifamiliar, Mafamude, V. N. de Gaia.

Sérgio Correia de Araújo Almeida Mendes nasceu no Porto em 1962.  
Licenciou-se em Arquitectura pela Escola Superior Artística do Porto em 1986. 
Obteve o grau de Doctor pela Escuela Técnica Superior de Arquitectura  
da Universidad de Valladolid, Espanha, em 2014. 
É Professor Auxiliar do quadro docente do Curso de Mestrado Integrado  
em Arquitectura ministrado na Escola Superior Artística do Porto e membro  
do Conselho Científico desta escola. É Diretor do Departamento de Arquitetura 
da ESAP e Director do LIAD – Laboratório de Investigação em Arquitectura  
e Design, um dos dois Centros de Estudos da Escola Superior Artística do Porto. 
Publicou três livros e diversos artigos sobre investigações científicas.
Foi colaborador de Alcino Soutinho entre 1987 e 1991. Paralelamente, fundou 
o seu escritório em 1986 no Porto, tendo realizado inúmeros projectos  
de âmbito diversificado. A sua obra foi publicada em revistas nacionais, tendo 
igualmente participado em diversas exposições de arquitectura. Recebeu, em 
2018, o Prémio Inovação N41º - Cobermaster, no Concurso Prémios Arquétipo 
2017/18, Edição 1. Em 2019 recebeu uma Menção Honrosa deste mesmo 
prémio, na sua segunda edição. Ambos os Prémios foram patrocinados  
pela Secção Regional do Norte da Ordem dos Arquitectos.

Sérgio Mendes Arquitecto
Arq. Sérgio Mendes
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Pousada de Jovens
Sintra

Janeiro/2022

Centro de Saúde de Algueirão-Mem Martins
Algueirão-Mem Martins

2021

Museu Berardo Estremoz
Estremoz

2020

+351 21 892 3170
arquitectos@serralvarez.com
www.serralvarez.com

Av. Fernando Pessoa 11, Escritório 6
1990-108 LISBOA

A experiência adquirida em 39 anos de prática de projectos de diversa natureza 
e escala na área da habitação, turismo, serviços, equipamentos de saúde, 
desportivos e religiosos, contribui para o objectivo de atingir um elevado nível 
de qualidade nas obras executadas, em sintonia com o programa e uso a que 
se destinam e adequadas ao local em que se inserem.
Menção Honrosa Prémio Valmor e Municipal de Arquitectura 2006 -  
Edifício de Habitação e Comércio lote 1.13.01 no Parque das Nações
Menção Honrosa Prémio Valmor e Municipal de Arquitectura 2008 -  
Casa Ronald McDonald’s de Lisboa Menção de Honra 
Prémio Nacional de Reabilitação Urbana 2016 - Reabilitação do edifício  
Abel Pereira da Fonseca em Marvila

Rui Miguel Serra e Maria Manuel Alvarez, nascidos em 1960 em Lisboa, 
licenciados pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa em 1983, assistentes 
da cadeira de Projecto III na Universidade Lusíada em 1989-91, iniciaram a sua 
actividade independente em 1991 fundando a SERRALVAREZ ARQUITECTOS 
com gabinete localizado no Parque das Nações em Lisboa.
O atelier associa-se a profissionais das áreas de engenharia, arquitectura 
paisagista, escultura e pintura realizando projectos coordenados na área  
do planeamento urbano, arquitectura e interiores.

Serralvarez Arquitectos
Arq. Maria Manuel Alvarez

Arq. Rui Miguel Serra
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Escola de Caselas
Lisboa
2019

Casa de São Lourenço - Burel Panorama Hotel 5*
Manteigas, Serra da Estrela

2018

Capela de Jesus Mestre - Biblioteca São Paulo
Loures
2015

+351 218 821 476
info@sitespecific.pt
www.sitespecific.pt

Rua Rodrigues Sampaio, 152
1150-282 LISBOA

O nosso trabalho foi premiado com o Prémio FAD interiores 2015 . Em 2018 foi 
apresentado em Lisboa Acts –BINA 2018 – Belgrade International Architecture 
Week e Habitar Portugal 12-14 (na selecção do júri). Em 2019 esteve  
na selecção final do Prémis FAD 2019 - Arquitectura com o Projecto  
da Casa de São Lourenço - Burel Panorama Hotel 5*. 
O atelier tem ganho vários concursos públicos onde se destaca recentemente 
o 1.º lugar no
Concurso aberto para o novo Museu Nacional da Música no Real Palácio  
de Mafra.
O trabalho do atelier tem sido apresentado em diversas publicações  
da especialidade um pouco por todo o mundo.

Site Specific, arquitectura é um atelier de arquitectura sediado em Lisboa, 
formado em 2011. Desde então tem desenvolvido projectos de diferentes 
escalas e variados programas, desde edifícios construídos de raíz,  
a reabilitações ou renovações de espaços interiores.
O atelier procura a individualidade e carácter de cada projecto, valorizando  
as suas diversas expressões como: requisitos do programa, a especificidade  
do contexto e localização, as restrições e os valores do património  
e a disciplina da construção, orçamento e sustentabilidade.
Reconhecemos o poder da arquitectura como experiência de vida e como valor 
económico.

Site Specific Arquitectura
Arq. Patrícia Marques
Arq. Paulo Costa
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Conjunto Habitacional em Alcochete (69.HCA19)
Alcochete

2020

Prédio no Bonfim (80EAL20)
Porto
2020

Edifício de Escritórios (79EEA20)
Viana do Castelo

2021

+351 258 114 928
skizu@skizu.pt
www.skizu.pt

Rua Mateus Barbosa n.º 48, 1.º C
4900-508 VIANA DO CASTELO

Sérgio Rocha nasceu em Cantanhede, 1979.
Licenciado em Arquitectura pela ARCA - EUAC - Escola Universitária das Artes 
de Coimbra no ano 2005 com um percurso profissional em vários ateliers  
de arquitectura.
Realizou o estágio em 2006 no atelier Arqº Fernando Correia, em 2007 assume 
funções como arquitecto assistente de projecto no Obra D’ arq -  
Unipessoal, Lda. e em 2009 colabora como arquitecto - coordenador  
de projectos de execução no Spaceworkers, Lda - Arquitectura Design  
e Investimentos.
Após este período, em 2012 abre atelier em nome próprio, Sergio Rocha. 
arquitecto, desempenhando funções de autor e coordenador na evolução  
de projectos.
Em 2018 cria a empresa SKIZU.atelier na qual assume funções de director 
criativo.

SKIZU.atelier é um atelier/oficina de ideias estruturado/criado para a execução 
e desmaterialização do projecto na área da arquitectura e design. Pretende  
a busca incessante de novas soluções integrando a arquitectura e o design 
como uma linguagem poética e comum.

A vontade inquietante em conceptualizar, desenvolver e construir projectos  
e lugares impulsionou a criação da oficina de ideias, apoiado por um colectivo 
multidisciplinar.
A SKIZU.atelier desenvolve projectos de Arquitectura (desde o estudo prévio  
ao projecto de execução), projectos de Arquitectura de Interiores, Planeamento 
e Urbanismo, (Plano de Pormenor, Loteamento), Paisagismo e Assistência 
técnica à obra e trabalhos na área de Design do equipamento (mobiliário).

Skizu Atelier
Arq. António Sérgio Duarte Rocha

Arq. Miguel Afonso
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Solar do Requeijo - Jardim Institucional
Arcos de Valdevez

Março/2020

Moradia JC - Jardim Privado
Paços de Ferreira
Novembro/2021

Urbanização Timpeira - Espaços Verdes de Uso Público
Vila Real

Junho/2021

+351 963 426 109
slpaisagistas@gmail.com
www.slpaisagistas.com/

Urb. de São Lourenço, Ed. Vénus, 31
5000-172 VILA REAL

Estamos também preparados para responder a outras escalas de intervenção 
e outras tipologias de espaços funcionais. A nossa experiência, os nossos 
recursos e as nossas capacidades posicionam-nos como verdadeiros 
parceiros e consultores para todas as soluções referentes aos espaços verdes 
ou espaços exteriores em geral.
Tipologias de projecto de Arquitectura Paisagista:
Jardins públicos e privados, Quintas de recreio, Parques, Empreendimentos 
turísticos, Paisagens sensíveis e degradadas, Desenho Urbano, Planeamento  
e Ordenamento da Paisagem.

A slpaisagistas, lda, criada em 2011 em Vila Real, procura intervir no território 
nacional e internacional na área da Arquitectura Paisagista. A nossa equipa  
é constituída por técnicos com experiência de mais de 15 anos.
Actualmente, a slpaisagistas é uma empresa firmemente implantada no 
mercado, capaz de responder com grande eficiência e qualidade aos desafios 
colocados pelos nossos clientes, acautelando a sustentabilidade das soluções 
e garantindo uma óptima relação preço/qualidade.
Ao nível da construção de espaços verdes, a nossa empresa tem vindo  
a desenvolver trabalhos, com maior enfase, no âmbito do ‘Garden Design’  
na tipologia do Jardim de Moradia Particular. É na junção destes processos, 
que acreditamos que podemos atingir com sucesso a qualidade do nosso 
produto e do seu ciclo de vida.

SLPAISAGISTAS, LDA.
Arq. Luís Romba
Arq. Ana Sofia Barrias
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Remodelação - Transformação de Edifício de Escritórios e Comércios 
para Habitação - Valença

2020

Quinta de S. Sebastião - Turismo - 8 Unidades Alojamento - Restauração 
e Espaços Lúdicos Exteriores com Piscina - Covas, Vila Nova de Cerveira

2021

Projecto de Loteamento Urbano 
Odemira, Beja 

2022

+351 935 519 680
soleatelier.geral@gmail.com
www.sole-atelier.pt

Rua Visconde Sousa Rego
n.º 82, R/C, Loja AA
4910-156 CAMINHA

Continuaremos a enfrentar, com entusiasmo e dinamismo, todos os reptos  
e todas as adversidades, para a realização honesta e responsável de cada um 
dos nossos compromissos!
Quadro Técnico Actual do Gabinete SOLÉ ATELIER é composta pelos seguintes 
técnicos: 

Fernando Solé, Arquitecto - Arquitectura - Urbanismo e Designer de Produto

Mariana Solé, Arquitecta - Arquitectura - Desenho Técnico e 3D_Animação 
Virtual 

Jorge Silva - Designer de Ambientes / Desenho Técnico e 3D_Animação Virtual 

Ana Montenegro -  Contabilidade e Gestão Administrativa Empresa

Procert Engenharia - Eng.º Civil - Projectos e soluções de Engenharia

Ricardo Guerreiro - Eng.º Civil - Perito Qualificado da ADENE

José Pereira - Engenheiro Eletrotécnico e Telecomunicações

Pedro Nascimento - Arquitecto - Projectista Certificado ANPC e Medidas  
de AutoProtecção

STAMP - Design Gráfico , Web Design e publicidade

A Solé Atelier - Arquitectura, Consultoria, design e Urbanismo é um projecto 
pessoal que desde 1997 tem vindo a crescer gradual e ponderadamente, sem 
nunca deixar de ter como pilares principais, o rigor e a qualidade dos seus 
serviços, e a satisfação dos seus clientes de norte a sul de Portugal e Espanha.
Actualmente, este gabinete técnico tem uma variadíssima oferta de serviços, 
desde a realização de projectos novos de licenciamento, obras de remodelação, 
decoração interior e outras obras de “chave na mão”! A Solé Atelier também 
loja de venda de produtos de interiores e decoração.
A Remodelação e transformação de espaços comerciais destinados  
à habitação no Edifício Palácio de Vidro em Valença, o Turismo de Alojamento 
Local com 8 Unidades de Alojamento, Restauração e Espaços Lúdicos 
Exteriores com Piscina em Covas, Vila Nova de Cerveira, assim como  
a Remodelação e Ampliação de Comércio e Pastelaria / Pão Quente em 
Odivelas - Lisboa, são expressões práticas da capacidade  
e do empreendedorismo da Solé Atelier!

SOLÉ ATELIER LDA
Arq. Fernando Solé
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Moradia Unifamiliar 
Guifões

2020

Moradias em Banda 
Arrifana

2020

Reabilitação de Quinta Rural
Marco de Canaveses

2019

+351 915 309 983
info@soloatelier.pt
www.soloatelier.pt

Rua de Santos Pousada, 441, Sala 205
4000-486 PORTO

O atelier tem desenvolvido projectos de âmbito variado, mas com 
predominância na habitação, turismo e espaço público. 
Para além do desenvolvimento de projectos de arquitectura, o atelier  
dedica-se ainda à exploração da representação digital da arquitectura, através 
do desenvolvimento de projectos de imagem tridimensional, que representem 
de uma forma viva o espaço habitável.

Fundado no ano de 2018 na cidade do Porto, o SOLO ATELIER  
caracteriza-se como um espaço de desenvolvimento de projectos  
de arquitectura em todas as suas fases, escalas e programas, passando 
também pelo design de equipamento.
Com um processo intimamente ligado à análise e reflexão sobre as qualidades 
do lugar e do território, o atelier desenvolve intervenções que se adaptem  
às necessidades de cada contexto e cliente, explorando as condicionantes 
como tema e motivo de valorização do projecto, utilizando a racionalidade  
do desenho como ferramenta para o alcance de uma dimensão espacial 
poética.
O percurso dos seus fundadores, Fábio Silva Santos e Sérgio Santos Cruz, tem 
sido pautado pela colaboração com vários estúdios nacionais e internacionais, 
experiência fundamental para a construção de um processo onde  
as influências de um mundo globalizado se fundem com a análise contextual  
e as qualidades próprias do lugar, tendo como resultado a formalização  
de projectos desprendidos da rigidez de uma linguagem arquitectónica  
pré-concebida, e onde a preocupação com o detalhe e materialidade ganham 
especial preponderância.

SOLO ATELIER
Arq. Sérgio Santos Cruz
Arq. Fábio Silva Santos
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Edifício Mouzinho da Silveira 91
Porto
2020

CITTI Miraflores
Oeiras
2021

Restaurante Tude de Sousa 9
Sintra
2022

+351 211 372 830
geral@somafuture.com
www.somafuture.pt

Av. Dom João I, n.º 16, 2.º Esq
2780-065 OEIRAS

> Arquitectura: Vemos cada projeto como uma oportunidade única  
de expressão definida pelo seu contexto, sempre orientado à criação  
de espaços arquitectónicos singulares. 
> Construção Civil: Profissionais experientes e altamente qualificados, prontos 
para apresentar as melhores soluções aos seus clientes e garantir  
o cumprimento dos trabalhos planeados.  
> Visualização 3D: Produzimos imagens e animações 3D de elevada precisão 
e super-realistas orientadas para a promoção de projectos no mercado 
imobiliário. 
> Imobiliário: Desde a análise de mercado à negociação para aquisição, 
passando pelo planeamento e culminando no lançamento e comercialização.
> Mediação de Seguros: Especialistas no mercado português ao serviço  
dos clientes para uma gestão diligente.
> Serviços Corporativos: Dedicados ao processamento e tratamento de todas 
as questões jurídicas e administrativas necessárias à criação da sua empresa. 
> Gestão de Condomínio: Garantimos que todos os direitos e obrigações  
dos condóminos são assegurados.

Fundada em 2014 em Oeiras, a Soma Future é uma empresa vocacionada  
para a prestação de serviços associados ao sector imobiliário.
Estamos presentes em todas as fases do ciclo imobiliário e prestamos todos 
os serviços através da nossa equipa multidisciplinar, com departamentos 
como Arquitectura, Construção Civil, Visualização 3D, Imobiliária, Mediação  
de Seguros, Serviços Corporativos e Gestão de Condomínio.
Temos como filosofia o desenvolvimento de todo o processo através  
de recursos próprios, sejam eles humanos ou materiais, reduzindo, assim,  
o tempo de espera próprios da comunicação entre os diversos interlocutores, 
garantindo um serviço de qualidade e tempos de execução inigualáveis. 
A implementação dos novos serviços conferiu à Soma Future uma ampla 
abrangência na exploração de diferentes oportunidades no scetor imobiliário, 
tais como: Aquisição, Desenvolvimento, Construção, Vendas e Gestão.

Soma Future
Director de Dep. Arquitectura Bruno Barros

Quem e Quem 2022_part02_66-463.indd   421 19/05/2022   17:14:01



422

Projectos

contactos

Perfil

Telf:
E-mail:
Site:

Vale Martim Afonso
2022 - Início Obras de Construção Infraestruturas

Évora
2020 - Projecto de Licenciamento

La Réserve
Construção - 2025

+351 211 347 633
info@something-imaginary.pt
www.something-imaginary.pt

Sede: Rua dos Lusíadas, n.º 9, 1.º Frente    
1300-365 LISBOA
Atelier 2: Rua D. Nuno Álvares Pereira, n.º 84    
7570-239 GRÂNDOLA

A aposta na inovação, integrando o saber tradicional, e numa equipa criativa  
e profissional, comprometida com os valores de rigor, de fiabilidade,  
e de excelência no cumprimento da missão da empresa, marcam  
o crescimento e a reputação da Something Imaginary junto dos seus clientes. 
A coordenação de projectos, envolvendo outras equipas e parceiros  
de excelência, tem sido outra aposta ganha. 
Com Ateliers em Lisboa e Grândola, a equipa multidisciplinar  
da Something Imaginary enfrenta o desafio constante que constitui cada 
projecto – em Portugal e no Estrangeiro – seja de reabilitação, de construção 
de moradias particulares ou de grandes empreendimentos turísticos, 
respondendo aos desejos dos seus clientes, na criação de espaços a ser vividos 
e habitados, de forma criativa, inovadora, rigorosa e sustentável.

Sara Afonso – Licenciada em Arquitectura pelo Institut Supérieur 
d’Architecture Intercommunal Victor Horta (Bélgica) e pós-graduada em 
Direito do Urbanismo pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. 
Frequentou os Cursos de Pintura, Desenho e História de Arte na Sociedade 
Nacional de Belas Artes. Ilustradora de várias obras literárias, participou 
também em exposições, tendo trabalhos de pintura e murais em vários 
espaços privados e públicos.
João Resende - Licenciado em Arquitectura pela Faculdade de Arquitectura 
da Universidade de Lisboa. Dotado de uma curiosidade intelectual dinâmica 
e de uma ausência de pretensão inata, o seu trabalho baseia-se na riqueza 
de experiências pessoais e profissionais, que passam pela concepção, 
coordenação e gestão de projectos de arquitectura. Apaixonado pela 
fotografia, participou em várias exposições.
Em 2017 fundaram a Something Imaginary com a missão de trazer a melhor 
experiência de arquitectura a cada cliente na concretização 
dos seus sonhos, através da inovação, dos serviços e das emoções. 

Something Imaginary Architects
Arq. Sara Afonso
Arq. João Resende

Quem e Quem 2022_part02_66-463.indd   422 19/05/2022   17:14:01



423

Contactos
Telf:
E-mail:
Site:

ProjeCtos

Perfil

Projecto Pegasus
Benavente
Julho/2019

Projecto HYDRA
Sesimbra
Abril/2020

Projecto ANDROMEDA
Faro

Dezembro/2020

+351 916 365 999
geral@soraiapiedade.pt
www.soraiapiedade.pt/

Tv. Venceslau de Morais n.º 10 r/chão A 
2400-160 LEIRIA

Para além da Arquitectura, oferece uma panóplia de serviços globais, com  
o objectivo de maximizar o auxilio ao cliente durante todo o processo: desde  
a escolha do terreno à decoração da casa, desde a formação à modelação 
visual, desde a consultoria à promoção imobiliária. A sua parceria com  
a empresa de construção ConceptGroup, permite que a construção fique  
a cargo da mesma equipa, sendo o seu acompanhamento muito focado  
e direccionado para a pretensão.

A criatividade é do técnico mas as premissas são do cliente. Para que seja 
possível a aproximação da pretensão, é a escolha intrínseca colocar  
as necessidades do cliente em primeiro lugar, quer seja no serviço a prestar,  
quer seja no budget a dispender.
Cada projecto é único e o seu traço feito à medida, e todos os clientes  
vêm no atelier uma característica comum: força de vontade para agarrar 
qualquer desafio.

O Atelier Soraia Piedade Arquitetos situa-se em Leiria mas leva o seu traço  
e criatividade de norte a sul do país.
A grande parte das suas obras situa-se nas regiões de Lisboa e Algarve,  
com enfoque na habitação unifamiliar e bi-familiar.

Soraia Piedade Arquitetos
Arq. Soraia Perfeito Piedade
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Projeto de arquitetura para o Metro do Porto 
(2005)

Casa das Histórias Paula Rêgo 
(2009)

Aproveitamento Hidroelétrico de Foz-Tua 
(2018)

+351 226 187 547
geral@soutomoura.pt
www.soutomoura.pt

Rua Aleixo, 53, 1.º A Esq
4150-043 PORTO

Em 2001 recebe a Medalha de Ouro Heinrich-Tessenow, em 2011 recebe  
o Prémio Pritzker, em 2013 o Prémio Wolf e em 2017 o Prémio Piranesi.
Em 2018 recebe o Leão de Ouro na Bienal de Veneza.
Em 2019 recebe o Prémio Arnold W. Brunner Memorial Prize 2019,  
American Academy of Arts and Letters, New York, U.S.A.

Eduardo Souto de Moura nasce no Porto (Portugal) a 25 de Julho de 1952. 
Colabora com o arquitecto Álvaro Siza Vieira desde 1975 a 1979.
De 1981 a 1991 trabalha como Professor Assistente do curso de Arquitectura 
na FAUP.
Inicia a actividade como profissional liberal em 1980.
Professor convidado em Paris-Belleville, Harvard, Dublin, Zurich, Lausanne, 
Mendrísio e Mantova.
Recebeu vários prémios e participou em vários Seminários e Conferências  
em Portugal e no estrangeiro.

Souto Moura Arquitectos, SA
Arq. Eduardo Souto Moura
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Casa de Sambade
Penafiel

Junho/2014

Casa Cabo de Vila
Paredes

Junho/2015

Centro de Interpretação do Românico
Lousada

2018

+351 255 781 150
spaceworkers@spaceworkers.pt
www.spaceworkers.pt

Rua Central do Bairro, n.º 792, Mouriz
4580-591 PAREDES

Awards
2013 - The Great Indoors com o projecto do Centro de Informação  
da Rota do Românico – Finalista
2014 - A+ Awards - Centro de Informação da Rota do Românico -  
Menção honrosa especial
2015 - Building of the Year Award - Casa de Sambade
2015 - A+Awards - Casa de Sambade
2015 - Architects’ Directory promovido pela revista internacional Wallpaper*
2017 - Building of the Year Award - Casa Cabo de Vila 
2017 - Iconic Awards - Casa Cabo de Vila
2017 - Melhor Atelier Português do ano, atribuído pela revista Construir. 
2019 - Iconic Awards 2019 - Architecture Selection - Casa da Agrela
2019 - Architecture Master Prize - Centro de Interpretação da Rota  
do Românico
2020 - Building of the Year Award - Centro de Interpretação da Rota  
do Românico – Finalista
2020 - Obra do Ano - Centro de Interpretação da Rota do Românico – Vencedor
2020 - Muse Design Awards - Centro de Interpretação da Rota do Românico
2020 - A Design Awards - Centro de Interpretação da Rota do Românico
2020 - TIDA 2020 Taipé - Centro de Interpretação da Rota do Românico

spaceworkers® é um atelier de arquitectura e design localizado em Paredes, no 
norte de Portugal, fundado pelos actuais directores criativos Henrique Marques 
e Rui Dinis e pela sua directora financeira Carla Duarte. 
O atelier baseia a sua prática na exploração e busca constante de novos 
paradigmas de arquitectura contemporânea, a fim de alcançar uma estreita 
relação entre a forma e as emoções.
O trabalho do atelier reflete a visão pragmática com que enfrenta os desafios  
e o espírito crítico com que avalia o contexto que o rodeia, apelando  
à sensibilidade dos seus clientes para uma nova forma de encarar e perceber 
espaço na sua dimensão sensorial. 

spaceworkers
Arq. Rui Dinis

Arq. Henrique Marques
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Casa HM
Sesimbra, Setúbal

Fevereiro/2020

Casa IW
Sesimbra, Setúbal

Janeiro/2020

Casa VB
Sesimbra, Setúbal

Janeiro/2020

+351 934 273 532
geral@spl-arquitectos.com
www.spl-arquitectos.com

Rua José Cardoso Pires, Caixas, 9 B R/C
2970-005 SESIMBRA

pelo território. Embora já tenhamos uma equipe multidisciplinar,  
de arquitectos, engenheiros e designers, também trabalhamos com uma rede 
de especialistas e outros consultores no sentido de dar resposta a todos  
os aspectos complementares do projecto.

A SPL-Arquitectos é um atelier baseado em Sesimbra, Portugal, fundado  
em 2008, que actua nas áreas da arquitectura, planeamento e engenharia. 
Possui uma equipa multidisciplinar que procura responder aos desafios  
da vida contemporânea, com uma visão sustentável e de respeito  

SPL Arquitectos, Lda
Arq. Paulo Lucas
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Urbanização Jardins da Casinha
Évora

Junho/2021

Apartamento Sol ao Rato
Lisboa

Setembro/2018

Prédio SJM
Lisboa

Outubro/2021

+351 914 968 940
info.amaisum@gmail.com
amaisum.com/

Rua da Alegria 126, 2.º andar
1250-007 LISBOA

O Studio A+1 tem vindo a desenvolver projectos na área residencial, serviços, 
comercial, reabilitação e interiores. Tem-se vindo a posicionar como referência 
no que diz respeito à construção sustentável, nomeadamente em projectos  
de pré-fabricação em madeira com alguns modelos patenteados.
Expande a sua actividade a nível internacional, nomeadamente no mercado 
Angolano, onde participa essencialmente no desenvolvimento de projectos 
office para grandes clientes como a BCG (Boston Consulting Group),  
BP (British Petrol), Bongani Energy, Sinopec, entre outros.
O trabalho do atelier reflete a visão pragmática com que enfrenta os desafios, 
apelando à sensibilidade dos seus clientes para uma nova forma de encarar 
e perceber espaço na sua dimensão sensorial explorando sempre novos 
materiais e formas habitar.

O Studio A+1®, é um atelier português de arquitectura e design localizado em 
Lisboa. Fundado em 2015, pelos arquitectos Cristina Vieira de Matos Fonseca 
e Emanuel Valente de Sousa, a restante equipa é composta por arquitectos e 
designers de várias nacionalidades, que conduz á discussão de projecto com 
diversas abordagens culturais.
O atelier baseia a sua prática na exploração e busca constante de novos 
paradigmas de arquitectura contemporânea, a fim de alcançar uma estreita 
relação entre os desafios propostos e o equilíbrio tectónico, pretendendo 
transformar o espaço numa experiência pessoal e única, capaz de surpreender 
e superar expectativas dos seus clientes.

Studio A+1 Arquitetos
Arq. Cristina Vieira de Matos Fonseca

Arq. Emanuel Valente de Sousa
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EFAPEL - Edifício Industrial
Serpins

2019

ENGIPOLIS - Edifício Multifamiliar
Miranda do Corvo

2019

MAC - Mercado Abastecedor de Coimbra - Centro Logístico
Coimbra

2019

+351 239 995 953
studioconcept.lda@gmail.com
atelierstudioconcept.wix.com/studioconcept

Av. do Brasil
3200-201 LOUSÃ

Equipados dos necessários meios técnicos para desenvolver eficazmente  
a sua actividade de criação e execução de projectos, além da concepção,  
o atelier presta ainda serviços na área de administração e gestão dos trabalhos 
necessários à execução de projectos e assistência técnica às obras.

O Arquitecto Paulo Mateus, depois de sucessivos êxitos na sua área, constituiu 
uma sociedade denominada “STUDIO CONCEPT – Arquitectura & Decoração, 
Lda.”, com sede na vila da Lousã.
Mantendo como actividade principal a arquitectura, prossegue como pioneira 
nas áreas de decoração e construção. Possui elevados padrões de qualidade  
e um alto nível tecnológico, tendo desenvolvido projectos de grande dimensão 
e qualidade nos mais variados sectores, apostando em soluções que cumprem 
a vontade de cada cliente.

Studio Concept Arquitectura & Decoração, Lda
Arq. Paulo Mateus
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Lapa Apartment
Lisboa

Agosto/2018

Members Club
Lisboa

Setembro/2020

Alcantara Apartment
Lisboa

Setembro/2019

+351 914 015 299
info@studiogameiro.com
www.studiogameiro.com

Rua Dom Pedro V, n.º 60 1D
1250-094 LISBOA

Acreditamos que o futuro da arquitectura vive no equilíbrio entre o design 
contemporâneo e funcional com materiais de origem sustentável e preservar, 
proteger e celebrar o artesanato e a cultura local. A partir da nossa sede em 
Lisboa, temos projectos em toda a Europa Ocidental e procuramos clientes  
e projectos com potencial transformador para criar novos espaços e territórios 
que se enquadrem no nosso ethos, celebrando o artesanato local, unindo 
disciplinas e explorando noções contemporâneas de design.

Studio Gameiro é um studio com carácter inovador, multidisciplinar e focado  
no design, especializado em explorar relações entre tradição, design 
sustentável e soluções bespoke para interiores, design de iluminação, design 
de imobiliário e arquitectura. O nosso trabalho pretende promover a arte local, 
projecto contextualizado e encontrar soluções para briefs complexas  
e desafios espaciais e estruturais. Experimentamos e estabelecemos conceitos 
utilizando tom, materialidade e calor, e acreditamos fortemente em enraizar  
os nossos projectos numa análise contextual do lugar.  

Studio Gameiro
Arq. João Gameiro

Arq. Alexandre Cisneiros
Arq. Bárbara Dzavanova

Carlota Mendes
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Academia 20
Espinho

2018

Fitbox
Espinho

2018

Habitação Fonte do Loureiro
Espinho

Janeiro/2020

+351 913 415 923
geral@studioworkers.pt
www.studioworkers.pt

Rua 19, 343, 1.º andar, Sala D
4500-253 ESPINHO

Apresentando-se como uma equipa multidisciplinar que através da experiência 
adquirida cria uma simbiose perfeita entre o estético e o funcional. Cada novo 
projecto é encarado como um novo desafio oferecendo aos seus clientes  
um trabalho completo, eficiente e competitivo ao nível dos desafios propostos.
Valorizando o investimento dos seus clientes através do desenvolvimento  
de soluções inteligentes e harmoniosas, enquadradas no contexto e cultura  
do local e optimizadas aos recursos naturais, materiais e financeiros.

De um legado deixado por José Machado, com mais de 30 anos de experiência 
de desenvolvimento de projectos em diferentes áreas de trabalho, desde  
a construção de equipamentos a habitações, nasce a STUDIOWORKERS  
em 2016, Isabel Machado, Gestora de Empresas e Diogo Machado, Arquitecto, 
hoje mantém o legado vivo, mantendo os princípios e disciplina outrora criados 
por José Machado.

STUDIOWORKERS ARQUITETURA + DESIGN
Arq. Diogo Machado
Drª Isabel Machado
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Paradinha
Arouca
2021

Complexo de Treinos de Aveiro
Aveiro
2021

Edifício VDC
Vale de Cambra

2018

+351 220 731 376
info@summary.pt
www.summary.pt

Rua do Monte Cativo, 258
4050-399 PORTO

Em 2018 recebe distinção com o prémio “40 under 40 – European Design 
Award”, integrando a lista dos 40 arquitectos e designers emergentes  
mais promissores da Europa seleccionados pelo The European Centre  
for Architecture, Art, Design and Urban Studies. 

No mesmo ano, SUMMARY desenvolve uma exposição dedicada a arquitectura 
pré-fabricada e modular – “The Reasons Offsite” - com recurso à realidade 
virtual, e que foi apresentada em diferentes espaços como a Boston Society  
of Architects (EUA) e o Centenário da BAUHAUS (Weimar, Alemanha).

A actividade do seu estúdio foca-se essencialmente na criação de soluções 
standard que visam acelerar a arquitectura. Com uma visão simultaneamente 
pragmática e experimental, o trabalho da SUMMARY tem resultado no 
desenvolvimento de diferentes soluções modulares, com o objectivo  
de otimizar processos construtivos em termos de tempo e de recursos físicos.

O estúdio SUMMARY foi eleito como “Arquitecto Emergente do Ano 2020”  
pelos leitores da revista britânica Dezeen e foi distinguido como um  
dos 20 “Melhores novos ateliers de 2021” pela plataforma internacional 
“Archdaily”.

Samuel Gonçalves nasceu em Arouca, em 1988. Formou-se em arquitectura 
em 2012 pela Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto. Trabalhou 
durante um ano no estúdio chileno ELEMENTAL, dirigido por Alejandro Aravena. 
Em 2015 fundou o seu estúdio, SUMMARY, no UPTEC (Parque de Ciências  
e Tecnologia da Universidade do Porto).

SUMMARY é a empresa responsável pela arquitectura do sistema construtivo 
GOMOS, tendo sido foi seleccionada como finalista no Prémio Nacional  
de Indústrias Criativas no ano de fundação. Em 2016 participou com o mesmo 
projecto na exposição principal da Bienal de Veneza, apresentando a instalação 
“Infrastructure-Structure-Architecture”. Em 2017, SUMMARY recebe o prémio 
“RED DOT” na categoria “Habitat”. No mesmo ano, o estúdio é nomeado  
como finalista no concurso YAP, promovido pelo museu italiano MAXXI  
em parceria com o MoMA (Museum of Modern Art, EUA).  

Summary
Arq. Samuel Gonçalves
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Parque Urbano - Ribeiro Salgado
Porto Santo

Moradias STW
Porto Santo

PIPs - Edifício Habitação Coletiva
Funchal

+351 291 652 846
tecnidesenho@gmail.com
www.tecnidesenho.com

Rua Dr. Fernão de Ornelas, n.º 56
4.º Andar – Sala X 
9050-021 FUNCHAL

Reconhecendo as tendências da arquitectura, com sensibilidades ao nível 
da sustentabilidade, do ambiente e da regeneração urbana e valorização 
do património, a Tecnidesenho e a sua equipa tem acompanhado e ganho 
competências para o desenvolvimento integral dos seus projectos. 
Numa linguagem mais actual, a denominação TDS – Técnica, Desenho  
e Saber / TDS - Technique, Design & Sense mantém o espírito artístico  
e postura profissional que por tantas vezes foi pioneiro e que marcou  
as suas concepções. Possuidora de um invejável curriculum e história, a TDS 
afirma-se no mercado da arquitectura como um garante de dedicação  
e profissionalismo, valorizando o património dos seus clientes, das urbes  
para onde projecta e das intervenções em que participa.
TDS – Arquitectura + Urbanismo - “Técnica, Desenho e Saber”
TDS - Architecture + Urbanism – “Technique, Design & Sense”

Contando já com 45 anos de existência, TECNIDESENHO - Gabinete de Desenho 
Técnico Lda, continua a ser uma referência no panorama da Arquitectura 
na RA da Madeira. Os seus mais de 900 projectos executados e construídos, 
bem como os anos da sua existência, são o melhor testemunho das nossas 
qualidades e da dedicação profissional que damos a cada projecto.  
Com uma prática constante nos diversos campos da Arquitectura, com  
o desenvolvimento de projectos de maior e menor escala, com a execução  
de projectos habitacionais, comerciais, turísticos e para edifícios públicos  
com o mais diverso uso, a TECNIDESENHO tem conseguido marcar a sua 
linguagem na paisagem e nos contextos urbanos em que tem trabalhado.  
A participação deste gabinete em concursos e outros procedimentos impôs 
um ritmo de concepção e de trabalho que nos mantém actualizados com  
as práticas e soluções construtivas que marcam os nossos tempos.

TDS - Tecnidesenho - Gabinete de Desenho Técnico, Lda
Arq. André Freitas
Des. João José Freitas
Des. Catarina Melim
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One Green Way Residences - Quinta do Lago 
Loulé
2022

Centro de Treinamento do Botafogo
Rio de Janeiro, Brasil

2019

Urbanização Saghlemi Housing
Acra, Gana

2018

+351 213 581 960
geral@tecnoplano.pt
www.tecnoplano.pt

Av. João Crisóstomo, 54 B
1050-128 LISBOA

Dispomos de departamentos especializados nas diferentes áreas  
de Engenharia transversais às várias fases do ciclo-de-vida  
dos Empreendimentos da Construção:
Departamento de Construções e Infraestruturas
Departamento de Sistemas de Energia
Departamento de Indústria

Cada Departamento conta com equipas especializadas que aplicam os mais 
recentes métodos e técnicas de Engenharia e Gestão de forma a promover 
um desenvolvimento equilibrado e eficiente dos Projectos em que participam. 
Desenvolvemos Projectos desde a fase de Estudo Conceptual até à fase  
de Projecto de Execução e Assistência Técnica, estando rotinados em Ambiente 
BIM (Building Information Modeling) com capacidade técnica nas várias 
especialidades para elaborar modelos virtuais completos e detalhados. 

Trabalhamos regularmente com Gabinetes de Arquitectura de referência, 
elaborando os Projectos de Engenharia das várias especialidades e garantindo 
toda a coordenação do desenvolvimento destes Projectos bem como  
a conformidade e compatibilização com o Projeto de Arquitectura.

A TECNOPLANO é um Grupo de Consultadoria Multidisciplinar de Engenharias, 
Arquitectura, Urbanismo, Ambiente e Gestão. Desde 1966 já participou 
activamente em mais de 1200 Projectos e Empreendimentos para Governos, 
Organismos Internacionais, Empresas do Sector Público e Privado, em três 
continentes – Europa, África e América do Sul.

A TECNOPLANO foi a primeira empresa portuguesa vocacionada para a Gestão 
de Empreendimentos da Construção (“Project Management” e Consultoria  
de Engenharia e Gestão), constituindo uma referência no mercado pelo  
“know-how” e permanente actualização das metodologias desenvolvidas, 
bem como pela sua divulgação e aplicação em empreendimentos de grande 
complexidade e dimensão.

TECNOPLANO - Tecnologia e Planeamento, SA
Arq. Bernardo Matos de Pinho 

Eng. Eugénio Motta da Cruz 
Eng. Pedro Matos de Pinho

Quem e Quem 2022_part02_66-463.indd   433 19/05/2022   17:14:10



434

Projectos

contactos
Telf:
E-mail:
Site:

Perfil

Refúgios do Alvão - Turismo Rural
Mondim de Basto, Vila Real

Maio/2021

Aconchego - Residência Sénior
Vila Real, Vila Real

Outubro/2021

Vintage Camping Alvão
Vila real, Vila Real
Setembro/2020

+351 962 977 022
tela.0arquitetura@gmail.com
www.tela0arquitetura.com/

Rua A Voz de Trás os Montes, n.º17, 2ºdrt
5000-536 VILA REAL

‘Cada pessoa é diferente e por isso cada projecto tem que ser distinto,  
pois afinal a arquitectura é de quem a habita.’

A Tela. foi criada por duas arquitectas que em comum tinham a paixão  
pela área da arquitectura e dos interiores, unindo-se para desenhar espaços  
e ambientes que se distinguem. Cada uma desenvolveu o seu traço em 
gerações e escolas diferentes, sendo esse ecletismo que fez com que  
os seus projectos se diferenciassem. A sua equipa foi crescendo e, 
actualmente, conta com a colaboração de novas colegas, destacando-se  
as experiências internacionais de cada uma. Londres, Paris, Barcelona, Brasil, 
são alguns dos locais onde cada uma viveu, estudou, trabalhou e trouxe 
inspiração. Realizam sonhos num atelier que as inspira, na cidade onde 
algumas cresceram e outras escolheram para viver, Vila Real. Adoram trabalhar 
com todas as especialidades que completam um processo e, por isso, recebem 
frequentemente engenheiros e paisagistas que colaboram com o seu atelier, 
para que cada edifício/projecto funcione em plenitude.

tela. arquitetura e interiores
Arq. Sandra Almeida

Quem e Quem 2022_part02_66-463.indd   434 19/05/2022   17:14:11



435

Contactos
Telf:
E-mail:
Site:

ProjeCtos

Perfil

Edifício Habitação Colectiva Neliquim Construções, Lda.
Estrada da Quinta de Matos Lote D-28, Arruda dos Vinhos

Abril/2021

Alteração de Moradia Unifamiliar - José Pinheiro
Rua das Dálias, nº. 20, 20A e 20B (Lote 175), Bairro da Primavera, Loures

Novembro/2021

Adaptação de Edifício para Ampliação de Residencial Sénior  
- ENTREGERAÇÕES Lda. - Rua Principal n.º65, Sabugos,  

Sobral de Monte Agraço - Dezembro/2021

+351 914 155 227
telmomarques.arq@gmail.com
facebook.com/telmomarques.arq

Rua 19 de Abril - Lote 16 – R/c. Esq Tz
Botequim, Meia Via
2350-293 TORRES NOVAS

Especialização na propriedade rústica e formação específica em avaliação 
imobiliária pela ESAI - Escola Superior Actividades Imobiliárias, concluída 
em 2014, com complemento avançado em avaliações fiscais da propriedade 
urbana em 2015, pela mesma instituição. Inscrito na Associação Nacional 
dos Avaliadores Imobiliários e na CMVM - Comissão de Mercados Valores 
Mobiliários, passou a prestar serviços de avaliador externo em várias empresas 
ligadas ao mercado económico e financeiro do ramo imobiliário. Com curso  
de Especialização em Acústica de Edifícios desde 2019, frequentado na Ordem 
dos Arquitectos, e inscrito na Sociedade portuguesa de Acústica. Formação 
em Execução de Arquitectura Paisagistica, frequentando na Arcoop, CRL desde 
maio 2021, em módulo de aperfeiçoamento a actualização de concepção  
de espaços exteriores, e conforto térmico e desempenho energético  
dos edifícios na I-line (Arquitecta Marlene Roque) em out/nov 2021.

Licenciado em Arquitectura desde 2000, pela Universidade Lusíada de Lisboa, 
com um percurso profissional com maior expressão nos distritos de Lisboa  
e Santarém, principalmente nos concelhos de Arruda dos Vinhos, de onde  
é natural, e de Torres Novas cidade onde optou por se estabelecer em espaço 
próprio em 2016 dedicado ao estudo e elaboração de projectos de diversas 
áreas, tendo como base a arquitectura em todas as suas vertentes.
O seu trabalho abrange também um amplo leque de actividades no domínio  
da arquitectura, com especial destaque no desenvolvimento de projectos  
com assinatura, assessoria de avaliação imobiliária e consultadoria no âmbito 
da fiscalidade, bem como acompanhamento técnico e fiscalização de obras,  
e membro do Colégio Gestão, Direcção e Fiscalização de Obras da Ordem  
dos Arquitectos desde 2019, com formação em segurança no trabalho  
da construção. Cooperou como perito local de avaliação geral para o serviço  
de finanças de Torres Novas, no âmbito de realização de avaliações  
para o regime geral de avaliação fiscal de 2012 a 2015.  

Telmo Alexandre Gaspar Marques Arquitecto
Arq. Telmo Alexandre Gaspar Marques
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Moradia Unifamiliar e Piscina
Setúbal, Grândola, Melides

Janeiro/2022

Moradia Unifamiliar e piscina
Setúbal, Grândola

Janeiro/2022

Moradia Unifamiliar e Piscina
Grândola

Fevereiro/2022

+351 966 438 062
geral@arqtledo.pt
www.arqtledo.pt

Praça Marquês de Pombal 6 
7570-139 GRÂNDOLA

Possui uma vasta equipa de engenheiros, paisagistas, desenhadores, 
topográficos, de forma a dar cumprimento aos requisitos exigidos ao nível  
do urbanismo. O seu maior foco, é permitir a sustentabilidade dos seus 
projectos, no local onde se inserem em resposta ao seu cliente final.

Atelier Teresa Ledo, é um atelier de arquitectura dirigido pela Arquitecta  
Teresa Ledo, residente em Grândola.
Possui uma vasta experiência no território local.
Teresa Ledo, é uma arquitecta que ao logo dos últimos anos tem marcado 
presença no concelho com os seus diversos projectos que tem desenvolvido. 
Com mais de 20 anos de experiência na área da habitação e turismo, possui 
como clientes entidades públicas e privadas, como o mercado português  
e estrangeiro.

Teresa Ledo
Arq. Teresa Ledo
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Condomínio Páteo da Cordoaria - Projecto de Alterações e Ampliação
Lisboa

2018 em curso

Edifício de Habitação - Projecto de Alterações e Ampliação 
Ajuda, Lisboa
2019-2021

Hotel Verride Palacete de Santa Catarina - Projecto de Restauro  
e Reabilitação - Lisboa

2017

+351 213 476 586
geral@tnp.pt
www.tnp.pt

Rua das Chagas 3, 2
1200-106 LISBOA

Salientam-se também os projectos para o Hotel Verride, Palacete de Santa 
Catarina em Lisboa, a Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa na antiga Escola 
Machado de Castro, a Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal no Baluarte  
do Cais, a Escola Secundária Padre António Vieira em Lisboa, o Museu 
Municipal de Portalegre, Túrismo de Habitação no Convento de São Francisco, 
em Vila Franca do Campo, um polo expositivo na Cisterna Mirante do Jardim 
António Borges para pólo expositivo, em Ponta Delgada, nos Açores, e várias 
habitações uni e plurifamiliares. E ainda no espaço urbano o Projecto  
de Requalificação do Campus de Campolide da Universidade Nova de Lisboa,  
o Estudo Urbano para o Hospital de São José e a renovação da área envolvente 
ao Elevador da Bica.
Destacam-se algumas exposições, comissariado e desenho expositivo:  
“L’Hôtel Gulbenkian, 51, Av. d’Iéna, Memória do Sítio”, “ O Campo de Sant’Anna, 
uma das Sete Colinas de Lisboa”, “Saúde e Arquitectura, em diálogo”  
em co-autoria,; e projecto de montagem: “Sede e Museu Gulbenkian,  
a Arquitectura dos anos 60”, “Saúde e Medicina no Brasil e em Portugal:  
200 anos”.
Co-autora do “Guia Urbanístico e Arquitectónico de Lisboa” da Ordem 
dos Arquitectos, “Mapa Guia de Arquitectura de Lisboa” da Argumentum, 
“Fundação Calouste Gulbenkian - Edifícios e Jardim . Renovação 1998-2014”  
e “Calouste Gulbenkian 1869 – 1956 – 2016 Fundação. Uma cronologia”  
da Fundação Calouste Gulbenkian.

Arquitecta pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa em 1978, coordena  
o atelier teresa nunes da ponte, arquitectura, desde 1988.
Dedica-se a projectos de restauro e reabilitação, com especial incidência em 
património e espaço urbano, projectos de obra nova, desenho de exposições, 
mobiliário e objectos.
Colabora com a Fundação da Casa de Mateus no restauro e reabilitação  
da Casa e seus Anexos agrícolas desde 1986. Foi responsável pela renovação 
do Museu e dos espaços públicos da Casa, bem como da reabilitação do Antigo 
Lagar de Azeite para Residência de Artistas. Trabalha com a Fundação Calouste 
Gulbenkian desde 1999, integrando como consultora a equipa de conservação 
e manutenção dos edifícios. Desenvolveu vários projectos, nomeadamente 
para as áreas públicas e Auditórios, incluindo o restauro e renovação do Grande 
Auditório, ou ainda as instalações da sua Delegação em França, em Paris.

Teresa Nunes da Ponte Arquitectura
Arq. Teresa Nunes da Ponte

Arq. Sónia Antunes
Arq. Bruno Terra da Mota

Arq. Rita Soares
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Hotel de 4 Estrelas - 96 quartos
Lisboa

Nobu Hotel Abu Dhabi - 2.º Lugar em Competição
Emirados Árabes Unidos

Raffles Hotel and Residence Jeddah Arábia Saudita (em construção)
Arábia Saudita 

+351 22 606 0805
info@theatelier.archi
www.theatelier.archi

Rua Cais das Pedras, 8, 2.º Esquerdo
4050-465 PORTO

Sendo a equipa de Design liderada pela Lara que é responsável por todos  
os aspectos de design nas fases iniciais de projecto e da gestão  
de conceitos, planeamento e apresentações, o Miguel, com o apoio do Telmo, 
foca-se no desenvolvimento do design geral, da pormenorização técnica e 
ainda das especificações realizadas com as suas respectivas equipas  
de produção. Sendo o controlo de qualidade um processo que se aplica a todo 
o desenvolvimento do projecto, quer durante a concepção ou na produção  
final, temos os devidos sistemas e verificações apropriadas que guiam  
o desenvolvimento e asseguram que todos os nossos projectos seguem  
as normas e requisitos de qualidade reconhecidos a nível internacional e local.

The Atelier nasce em 2015 em Dubai, Emirados Árabes Únidos, com o ideal  
de ser o ponto de encontro de indivíduos talentosos e com paixão  
por design, numa variedade de disciplinas, sem nunca esquecer o impacto  
e as possibilidades que o bom design desencadeia no objectivo de melhorar  
a nossa sociedade.
O nosso conhecimento que resulta de uma exposição a uma diversidade  
de projectos em 4 continentes, que em conjunto, já conta com mais  
de 40 anos, é naturalmente o nosso factor diferenciador. Aliado a uma vontade 
insaciável de atingir a perfeição e com isto proporcionar aos nossos clientes 
uma experiência enriquecedora.   
The Atelier, desenvolve parcerias privilegiadas que se focam no crescimento 
individual de cada um, assim como, no crescimento dos seus associados  
de forma a assegurar que cada projecto realizado seja um sucesso.  
Através do nosso design, pretendemos enriquecer a sociedade, ao criar 
edifícios ou espaços interiores moldados de forma inovadora, com atenção  
a cada pormenor, avanços tecnológicos, funcionalidade apropriada e ainda 
com consciência de aspectos ambientais e sociais.

The Atelier
Director Técnico Miguel Maia Louro
Directora Design Lara Lucas
Director Associado Telmo Ribeiro
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Palacete Ayres d’Abreu
Viana do Castelo

2020

Fábrica de Botões Porto
Porto
2019

Edifício Conde da Aurora
Ponte de Lima

2021

+351 253 295 027
info@tiagodovale.com
www.tiagodovale.com

Rua Dom Frei Caetano Brandão, 121
4700-031 BRAGA

Comissário das edições de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 das “Mesturas, 
Encontros Internacionais de Arquitectura Galiza-Portugal”  
(Espanha e Portugal).
Conselheiro Regional da “Asian Designer Communication Platform”.

2021 Loop Design Awards, Menção Honrosa
2021 International Design Awards, Terceiro Prémio
2020 DNA Paris Design Awards, Primeiro Prémio
2019 Prémio Nacional de Arquitetura em Madeira, Finalista
2019 Architecture Masterprize, Gabinete do Ano
2019 Baku International Architecture Award, Primeiro Prémio  
e Menção Honrosa
2019 Muse Design Awards, Prémio de Platina e Duplo Prémio de Ouro
2018 Architecture MasterPrize, Menção Honrosa
2018 Blueprint Awards, Primeiro Prémio
2018 International Architecture Awards, Terceiro Prémio
2018 Global Architecture & Design Awards, Menção Honrosa
2018 Architizer A+Awards, Duplo Primeiro Prémio
2018 International Design Awards, Terceiro Prémio
2017 Prémios Construir, Finalista
2017 American Architecture Prize, Primeiro Prémio
2017 Prémios COAG de Arquitectura, Finalista
2016 American Architecture Prize, Terceiro Prémio
2015 Architizer A+Awards, Primeiro Prémio
2015 Prémio Nacional de Arquitetura em Madeira, Seleccionado
2014 Prémio do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana,  
Primeira Menção Honrosa
2014 ArchDaily Building of the Year Awards, Primeiro Prémio

Arquitecto pela Universidade de Coimbra, foi Senador e Membro da Assembleia 
da Universidade.

Doutorando e Pós-Graduado em Estudos Avançados em Património 
Arquitectónico pela Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto.

Editor da monografia “Urban Complex” da Design Media Publishing.

Com obra publicada por todo o mundo, tem apresentado conferências  
e assinado artigos em revistas da especialidade sobre arquitectura, urbanismo 
e reabilitação.

O seu trabalho tem sido exposto tanto em território nacional como  
além fronteiras.

Comissário dos “Diálogos Urbanos, Jornadas Internacionais de Arquitectura” 
em 2014 (Portugal).

Tiago do Vale Arquitectos
Arq. Tiago do Vale
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Casa Algarve
Algarve
2015

Lux Garden Faro
Faro
2017

Upon Seixal
Seixal
2018

+351 211 345 061
tip@tipp.pt
www.tipp.pt

Palácio Sottomayor
Av. Fontes Pereira de Melo, 16
1050-121 LISBOA

A vasta experiência internacional permite o desenvolvimento desde edifícios 
residenciais, passando pelas áreas de hotelaria e retalho, quer em reabilitação 
ou em novos projectos com a capacidade técnica e criativa da nossa equipa  
a garantir uma intervenção em todas as fases do projecto.

https://www.instagram.com/tip.architect
https://www.facebook.com/tip.architect

Tiago Palmela fundou a tip em 2017 após co-fundar a addon + em 2011  
e colaborar noutros escritórios internacionais depois de se licenciar  
na Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa.

Tem experiência em trabalhos em diversos sectores da habitação ao retalho 
passando pela reabilitação da Estação do Rossio, áreas comerciais  
do Aeroporto de Lisboa e Centros Comerciais de Portugal, Bélgica, Marrocos  
e Turquia.

tip é um atelier sediado em Lisboa no qual colaboram arquitectos, paisagistas 
e designers e que abrange a arquitectura e urbanismo com pretensão  
de definir novos limites através da inovação sustentável e criatividade viável 
compreendendo a dinâmica contemporânea.

tip arquitectos
Arq. Tiago Palmela
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Casa Pinheiro Manso
Porto
2022

Edifício de Habitação Villa Sophia
Braga
2021

Grupo Escolar em Paris
Bussy-Saint-Georges, França

2020

+351 253 272 187
geral@toposatelier.com
www.toposatelier.com

Rua Andrade Corvo, 242, 3.º 
Sala 301
4700-204 BRAGA

Ao longo dos últimos 30 anos, a produção do Atelier baseada em três 
princípios: Integração, Simplicidade e Qualidade Construtiva – veio a ser 
amplamente reconhecida, editada e premiada a nível nacional e internacional, 
o que lhe permite neste momento desenvolver a sua actividade no país assim 
como no estrangeiro.

Desde 1987, data da sua criação, a iniciativa de Jean Pierre Porcher 
e Margarida Oliveira, Topos Atelier de Arquitectura reúne uma equipa 
multidisciplinar que conta com uma extensa experiência na realização  
de projectos de diversas escalas nas áreas da arquitectura e do ordenamento 
do território.

Topos Atelier de Arquitectura
Arq. Jean Pierre Porcher

Arq. Maria Margarida Oliveira
Arq. Albino Freitas
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Enquadramento Paisagístico do Centro Cultural de Pousos
Leiria

Março/2020

Espaços Exteriores da Casa das Oliveiras - CURPI
S. João da Talha, Loures

Outubro/2020

Espaços Exteriores de Estrutura Residencial para Idosos
Santa Iria de Azóia

Novembro/2020

+351 965 163 882
toquedegardenia@gmail.com
www.facebook.com/Toque-de-
Gardénia-Lda-164776846927790/

Casal Quinta do Monte, Loja Nova
2600-062 VILA FRANCA DE XIRA

Neste embalo no ano seguinte integra a equipa técnica de uma empresa  
de construção e manutenção de espaços verdes. Sendo este o derradeiro 
passo para que em 2011 nascesse a empresa Toque de Gardénia.
Actualmente colabora com gabinetes de arquitectura e de especialidades, 
integrando equipas pluridisciplinares, concorre à encomenda pública  
de elaboração de projectos e mantém no terreno a sua equipa dedicada  
à construção e manutenção de espaços exteriores.
A empresa opera maioritariamente na grande Lisboa e margem Sul, a equipa 
de exteriores realiza todo o tipo de trabalhos específicos de espaços exteriores 
privados, públicos urbanos e de manutenção de plantas de interior.

Luís Passarinho, natural de Elvas, licenciou-se em Arquitectura 
Paisagista na Universidade de Évora, no ano de 2006. A licenciatura em 
Arquitectura Paisagista na Universidade de Évora foi criada em 1975, pelos 
ProfessoresFrancisco Caldeira Cabral e Gonçalo Ribeiro Telles. Segundo o seu 
fundador, Gonçalo Ribeiro Telles, “Ao arquitecto paisagista, compete o papel  
de criar, em qualquer paisagem que é o suporte das comunidades humanas,  
a melhor forma de considerar e desenvolver os seus valores culturais  
e recursos biofísicos. Para isso, há que considerar, no plano, a síntese  
dos pontos de vista culturais, económicos, técnicos e biológicos.”
É assim como esta base académica de enorme abrangência que inicia o seu 
percurso profissional, no Gabinete de Arquitectura Paisagista LoDo com sede 
em Elvas, regressando assim à sua cidade natal. Aqui participa em projectos  
de diversas escalas e tipos de intervenção, entre eles, regulamentos 
municipais e concursos internacionais.
Em 2007, através do programa de estágios profissionais na administração 
local, é qualificado para integrar a equipa de técnicos da Câmara Municipal  
de Évora. Aqui desenvolve trabalhos de desenho urbano e acompanha de perto 
a passagem do desenho para a obra, assim como se inicia o contacto  
com a vertente da manutenção dos espaços.

Toque de Gardénia
Arq. Luís Passarinho
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Nova adega da Quinta da Marmeleira 
Alenquer, Portugal

2022

5 postos fronteiriços em Angola
Angola
2021

Nova aerogare do aeroporto municipal de Cascais
Cascais, Portugal

2021

+351 218 410 400
marketing@tpf.pt
www.tpf.pt

Rua Laura Alves, n.º 12, 8.º
1050-138 LISBOA 

Este conjunto de circunstâncias, aliado ao uso das mais recentes ferramentas 
de projecto, suportadas em metodologias e processos BIM, e à considerável 
experiência entretanto adquirida em projectos de grande exigência técnica  
e capacidade de gestão de tempo/recursos, são factores que potenciam  
não só uma grande espontaneidade criativa, mas simultaneamente, um forte 
pragmatismo na resolução dos desafios que são colocados.
A sua encomenda é sobretudo internacional, oriunda de países como Argélia  
e Angola, onde destacamos, respectivamente, o projecto da Estação  
de Comboios de Sidi Bel Abbès e um Hotel de 80 quartos que se encontra  
em construção. Em Timor, a equipa tem a decorrer um grande projecto  
de natureza urbanística, que é o Plano de Revitalização da Comunidade  
de Aitarak Laran, em Díli. 
Em território nacional, este grupo de arquitectos é responsável por projetos  
de diferentes tipologias como por exemplo os projectos de reabilitação  
de Estações e Apeadeiros no âmbito da empreitada de modernização  
dos troços entre Mangualde e Vilar Formoso, da Linha da Beira Alta. 
Recentemente foi premiado, no âmbito de um concurso de concepção,  
com a adjudicação do projecto do Edifício Sede do LIS-Water no Campus  
do LNEC.

A TPF Consultores, cuja origem remonta a 1980, assegura o fornecimento 
totalmente integrado de serviços de Engenharia e Arquitectura, desde  
a Assessoria Técnica, do Projecto, da Gestão e Supervisão de obras  
de empreendimentos complexos, combinando a inovação e a excelência 
técnica dos seus colaboradores.
Em 2009 são integrados os primeiros Arquitectos, enquadrados num espírito 
de alargamento dos serviços prestados pela empresa. Neste momento  
a equipa de Arquitectura é composta por dois Arquitectos Séniores -  
David Ameixa e Daniel Moutinho - e por três Arquitectas Juniores -  
Rebeca Formaggio, Suzana Machado e Madalena Torre.
Este grupo de trabalho é caracterizado por um grande ecletismo  
que provém, essencialmente, da pluralidade de formações académicas  
e práticas profissionais distintas.

TPF - CONSULTORES DE ENGENHARIA  
E ARQUITETURA, S.A.

Arq. David Ameixa 
Arq. Daniel Moutinho

Arq. Rebeca Formaggio
Arq. Suzana Machado

Arq. Madalena Torre
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Biblioteca Municipal
Baião

Março/2020

Edifício de Habitação Colectiva em Costa Cabral
Porto

Abril/2020

Reabilitação do Mercado São Sebastião
Porto
2019

+351 225 105 331
geral@talternativo.com
www.talternativo.com

Rua Eugénio de Castro, 280, sala 234
4100-225 PORTO

O portefólio é constituído por equipamentos públicos, loteamentos, edifícios 
para habitação colectiva, edifícios de escritórios, edifícios industriais, edifícios 
para hotelaria, habitações unifamiliares, reabilitações, planos urbanísticos, etc.
Actualmente, destaca-se na produção da empresa: a reabilitação de vários 
edifícios no Centro histórico do Porto, projectos de remodelação de interiores, 
projectos de arquitectura para particulares e promotores imobiliários  
e a elaboração de Guias de Arquitectura.

A empresa tem 2 sócios:
- Nuno Campos - Arquitecto licenciado pela Faculdade de Arquitectura  
da Universidade do Porto em 1999; Pós-graduado em Gestão Imobiliária  
pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto em 2006.
- Pedro Cardoso - Arquitecto licenciado pela Faculdade de Arquitectura  
da Universidade do Porto em 1999.

TRAÇO ALTERNATIVO arquitectos associados, Lda, é uma empresa sediada  
no Porto, que presta serviços nas áreas da Arquitectura, Urbanismo, Design  
e Construção. 
Criada em 2004 por cinco arquitectos, é constituída por uma equipa  
de trabalho multidisciplinar com experiência profissional alargada.
Reúne uma vasta gama de especialidades (diversas engenharias, design, 
paisagismo, etc) capaz de satisfazer um mercado generalizado de serviços, 
tornando-a competitiva e inovadora.
Destaca-se no nosso trabalho o 1.º prémio (em 2009) no concurso público 
para o Cineteatro de Évora, o 1.º prémio (em 2010) no concurso público  
para a Requalificação do Parque Ribeirinho de Olhão e o 1.º prémio (em 2018) 
no concurso público para a Biblioteca Municipal de Baião.
Em 2010 o escritório publicou a 1.ª edição do “Guia de Arquitectura Norte  
e Centro de Portugal” e no fim do mesmo ano publicou a 2.ª edição. 
Em 2011 publicou o “Guia de Arquitectura Sul e Ilhas de Portugal”. 
Em 2012 publicou a 1ª edição do “Guia de Arquitectura Espaços e Edifícios 
Reabilitados”, em 2013 publicou a 2.ª edição e em Agosto de 2019 publicou  
a 3.ª edição (revista e ampliada).

Traço Alternativo Arquitectos Associados
Arq. Nuno Campos
Arq. Pedro Cardoso
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Unidade Industrial Viridimed
Cantanhede

2021

Unidade Hoteleira Casa do Botânico
Miranda do Corvo

2021

Urbanização Encosta Sul e Torrado da Silva
Almada

2021

+351 239 131 341
mail@tuu.pt
www.tuu.pt

Avenida Emídio Navarro, n.º 83
3000-151 COIMBRA

Complementarmente, desenvolveu-se um software de gestão de processos 
construtivos – a Buildtoo – desenhado para gestores de projecto, investidores 
imobiliários e donos de obra, que permite o registo, compilação e produção 
de informação, para assegurar uma gestão de projecto e obra eficaz. Através 
desta plataforma em cloud, é possível ter acesso em tempo real à planificação 
dos trabalhos, orçamentos, documentos actualizados, diário de projecto/obra, 
fotos, gerar relatórios automáticos e muito mais.
O grupo integra ainda a Cityoo, desenhada em torno da ambição de um 
desenvolvimento sustentável do território. Trata-se de uma ferramenta digital 
para monitorizar a evolução da construção em meio urbano. Este software 
combina a análise sucessiva de imagens de satélite, algoritmos poderosos  
e a big data, possibilitando às entidades licenciadoras a monitorização  
do crescimento do espaço urbano, determinando o seu potencial de 
construção, optimizando os projectos e melhorando a qualidade de vida  
das populações.

A TUU é arquitectura e engenharia, mas também é evolução e tecnologia! 
Fundada em 2016, está sediada em Coimbra, com delegações em Lisboa  
e Porto e presta serviços de projecto de arquitectura, BIM factory, negociação 
de empreitada e gestão integral de obra.
Alicerçada numa equipa de arquitectos, engenheiros, designers, marketeers 
e gestores com o propósito expresso de munir o cliente do know-how técnico 
essencial à tomada de uma decisão informada, pretende não só garantir  
a possibilidade de fazer as melhores escolhas, como também optimizar custos, 
assegurando uma visão integral que garanta a qualidade do resultado final.
O acompanhamento da evolução dos projectos dos clientes e colaboradores  
é a ambição, com o objectivo final de alcançar a satisfação máxima, excedendo 
as expectativas, e o reconhecimento como especialistas na gestão  
de projectos de construção, com processos de alta confiança. A aposta  
é na transformação digital do sector da construção e no desenvolvimento  
de soluções!

TUU Building Design Management
Arq. Hugo Tocha 
Eng. Hélder Loio 

Eng. Leonardo Crisóstomo
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Casa da Serra
Serra, Tomar
Junho/2019

Casa de Alenquer
Meca, Alenquer
Outubro/2021

O Princípio de Arquimedes
Cenografia - Lisboa

Janeiro/2022

+351 917 650 197
txyz.arquitetura@gmail.com
www.txyzstudio.com

Avenida dos Bombeiros Voluntários de Algés
n.º52, lj8, 1-C
1495-025  ALGÉS

Por este motivo formamos as equipas em função dos projectos através  
de parcerias e colaborações, de forma a responder aos desafios que nos  
são colocados, e assim obter os melhores resultados, como são o caso  
da MWE engenharia e tecnologia que nos acompanha desde o início.
Uma outra grande parte da nossa actividade tem a ver com a experimentação 
e exploração de novos “campos” e linguagens e a sua possível ligação  
à arquitectura, quer seja pela música, vídeo e imagem, design gráfico  
e de produto e arte no geral.

Fundado em 2019 por Hugo Merino Ferraz, o estúdio TXYZ é um espaço 
multidisciplinar de arquitectura e design.
A arquitectura é um lugar comum de reflexão sobre o espaço construído  
e que abrange todas as áreas da sociedade. Assim, mais do que um gabinete 
de arquitectura, procuramos ser um lugar comum de experimentação  
e cruzamento de disciplinas na procura de respostas inusitadas.
TXYZ reflete a ideia de que na física, um evento é definido como  
um acontecimento único, algo que acontece num determinado lugar numa 
hora precisa e é caracterizada com suas quatro coordenadas.
Desta forma, encaramos cada projecto, como uma oportunidade, um evento 
único.

TXYZ studio
Arq. Hugo Ferraz
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Ap Vasco da Gama
Póvoa de Varzim

Maio/2020

Farmácia Fernão Magalhães
Porto

Setembro/2020

Ap Paris IV
Paris, França

Fevereiro/2020

+351 936 325 850
uma@umaarchitects.com
www.umaarchitects.com

Av Vasco da Gama, 64, 12.º DRT Sul
4490-410 Póvoa de Varzim

Em São Paulo (2012-2013) foi arquitecta coordenadora de projectos  
na MPDM Arquitectos, onde integrou a equipa da primeira loja LEED Green 
Building no Brasil.
Ingressou na VHM em 2014, na equipa de fiscalização de obra de edifícios  
de escritórios, residenciais, hospital e centro comercial.
Leccionou no curso de Arquitectura e Urbanismo e Eng. Civil da UFP  
(2014-2016), tendo sido membro da organização do Seminário Luz,  
Cor e Saúde.
Após a conclusão do MBA no Curso Avançado de Gestão de Organizações  
e Serviços de Saúde (UFP, 2017-2018), fundou o atelier UMA architects  
com Daniel Antunes.

Daniel Antunes é licenciado em Arquitectura pela FAULP.
Em 2009 fundou em Vilamoura o atelier de projectos Openarq, tendo anos  
mais tarde em 2012, integrado em São Paulo a equipa de arquitectos  
do escritório Marchi Arquitetura participando em inúmeros projectos 
residenciais e comerciais, como também em master-plans para todo o Brasil.
Foi co-fundador da AR Studio Architects em 2014, cujo foco do atelier  
se destinava essencialmente ao mercado francês.
Na área do Planeamento Urbano, participa desde 2019 na equipa de revisão  
do PDM do Município de Vale de Cambra.

UMA architects conta com uma equipa multidisciplinar na área  
da Arquitectura&Design, Planeamento Urbano, Arquitectura Paisagista  
e Engenharia, tendo ateliers na Póvoa de Varzim e Vale de Cambra.
Os associados do atelier têm mais de uma década de experiência no mercado 
nacional e internacional (Brasil e França), tendo vindo a desenvolver projectos 
de reabilitação e construção de Habitação, Espaços Comerciais (lojas, 
restaurantes, clínicas e farmácias), Escritórios (como a sede da Lufthansa  
em Portugal) Unidades Industriais e projetos Urbanísticos.

Filipa Macedo é mestre em Arquitectura pela FAULP.
Integrou em 2010 a equipa da Openarq em Vilamoura e leccionou em 2011  
na UPT.
Foi Doutoranda em Arquitetura e Reabilitação (Univ. Corunha, 2011-2016), 
tendo participado no II
Congresso Ibérico de Educação Especial - Mobilidade Urbana.

UMA architects
Arq. Filipa Macedo

Arq. Daniel Antunes
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Casa da Democracia Local de Valongo
Valongo, Porto
Janeiro/2021

Hotel IBIS
Matosinhos, Porto

Janeiro/2021

METYIS Campus
Gondomar

Janeiro/2022

+351 967 576 321
geral@unum.pt
unum.pt

Praça General Humberto Delgado 267
5.º andar, sala 7
4000-288 PORTO

Arquitecto Miguel Ibraim da Rocha, Fundador da UNUM, Oficina de Projectos  
de Arquitectura, Lda
A UNUM percebe a enorme tradição arquitectónica e construtiva portuguesa,  
e é a partir dessa base que procura uma visão contemporânea para os desafios 
arquitectónicos que lhe são lançados. Os processos de trabalho assentam 
sempre num fundamento de estudo árduo e contínuo acerca de como  
o objecto arquitetónico pode influenciar o comportamento humano  
e o meio que o envolve. Compreendo a tradição, a tectónica e finalmente  
o comportamento do edifício face ao Homem, estaremos aptos a responder 
com perícia aos desafios contemporâneos.

A UNUM é um gabinete de arquitectura que acredita que na apropriação  
do elemento construído, este, participa na dimensão comportamental  
das pessoas. Essa ideia está presente na resposta arquitectónica a que  
se propõe e assiste a todo o processo conceptual e de trabalho.
Por tal motivo as pessoas surgem no centro do pensamento arquitectónico. 
Os edifícios são para apropriação das pessoas. São elas que os vão usar 
individualmente ou colectivamente e por isso a crença em que um edifício  
é sempre muito mais que uma boa resposta formal ou funcional.
A filosofia é encontrar no desenho arquitectónico, uma síntese conceptual 
que combine a beleza da forma na exclusividade do projecto com a simbólica 
apropriada à sua vivência.
“Acredito que a arquitectura é um instrumento actuante na construção e modo 
de vida de uma sociedade. As pessoas vivem, divertem-se e trabalham  
em edifícios projectados por arquitectos e por isso a arquitectura deve 
participar na construção de uma excelente vivência e existência humana.
É essa a responsabilidade dos arquitectos e é essa a minha visão  
da arquitectura”

UNUM Oficina de Projectos de Arquitectura Lda
Arq. Miguel Ibraim da Rocha
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Projecto de Remodelação com ampliação de Moradia Unifamiliar 
Vieira do Minho 

2020

Projecto de Remodelação com ampliação de Moradia Unifamiliar 
Azinhal
2020

Projecto de Reabilitação de 2 Edifícios na Baixa Pombalina - Alteração 
de uso para Instalação de Unidade Hoteleira - Lisboa

2020

+351 919 838 186
geral@urbanismodeportugal.pt
www.urbanismodeportugal.pt

Rua Marcos Portugal, n.º 6, 1.º Dto
1495-091 ALGÉS

A empresa garante soluções eficazes na concepção e desenvolvimento  
dos projectos de arquitectura, coordenando sinergias comprovadas no que diz 
respeito à compatibilização do projecto de arquitectura com os projectos  
de especialidades (engenharia) complementares. 
Na vertente de obra, apresenta os serviços de gestão, fiscalização  
e coordenação de segurança, com acompanhamento técnico especializado 
dos aspectos da actividade construtiva.
Na vertente imobiliária apresenta o acompanhamento de excelência  
ao investimento particular através de consultoria vocacionada, na perspectiva 
de potenciar e rentabilizar as suas aplicações. 
Na UP - Urbanismo de Portugal, é privilegiado o diálogo e o intercâmbio  
de ideias com o objectivo de maximizar a qualidade da resposta, ao serviço  
dos reais interesses do cliente, adotando uma filosofia de trabalho conjunta, 
com acompanhamento total do processo, acreditando ser essa a chave  
do sucesso mútuo.

Gabinete composto por equipa jovem, multidisciplinar, qualificada e dinâmica, 
reunindo entre si um conjunto de conhecimentos e experiência nas mais 
diversas fases de projecto, desde estudos de concepção, licenciamentos, 
coordenação de especialidades, execução e apoio à obra. 
A UP assume-se perante os seus parceiros como uma equipa competitiva,  
que prima pela eficácia, rigor e profissionalismo, independentemente  
da dimensão da intervenção requisitada, privilegiando a adoção de soluções 
globais, técnicas, contemporâneas e económicas, potencializadoras do uso,  
da exploração, da valorização do imóvel e da rentabilização da operação 
proposta. 
Na vertente da concepção desenvolve propostas urbanísticas de ordenamento 
territorial, projectos de edificação de raiz, reabilitações e remodelações  
dos mais diversos espaços, afectos aos usos comerciais, habitacionais, 
de serviços e de equipamentos, assentes nos princípios da arquitectura 
sustentável, moderna/contemporânea, inclusive à abordagem tradicionalista, 
eclética e característica às diferentes regiões do país. 

UP Urbanismo de Portugal, Atelier de Urbanismo  
e Arquitectura, Lda

Arq. Fernando Santos Costa
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Hotel B&B 
Vila Nova de Gaia

2021

Hotel B&B 
Viana do Castelo

2021

Edifício de Habitação Colectiva e Comércio 
 Felgueiras

2022

+351 229 773 450
geral@urbis.pt
www.urbis.pt

Estrada Exterior da Circunvalação, 3848, 1.º
4435-186 RIO TINTO

É com a satisfação de saber que os nossos projectos passam da fase  
de concepção e fazem parte das cidades em que temos a honra de trabalhar, 
em vários pontos do globo, com uma carreira internacional que passa por 
Angola (desde 2004), Marrocos (desde 2008), Líbia (2009) e S. Tomé (2010).
A grande vantagem da URBIS é a articulação de 3 principais áreas de projecto 
tão diversos, mas complementares como sejam a Arquitectura, as Engenharias 
e as Infraestruturas, que permite que uma entidade ou cliente privado possa 
abordar de uma só vez as várias temáticas, desde o Urbanismo, à Arquitectura 
ou Engenharias, das Infraestruturas até à Arquitectura Paisagística  
e Ambiental, desde os Estudos de Impacte Ambiental à Assessoria.
A Arquitectura só é Arquitectura quando edificada.

Fundada e gerida pelo Arq. M. Fernando Rocha, há mais de 3 décadas, a URBIS 
– urbanismo engenharia | arquitectura, lda dedica-se às áreas da Arquitectura, 
Engenharias, Urbanismo, Planeamento, Ambiente e Arquitectura Paisagística  
e ao longo de 3 décadas de existência tem mantido uma actividade intensa  
e vasta na prossecução dos mais variados e complexos projectos, 
demonstrando o vasto Know-How conseguido.
Com uma equipa dinâmica, multidisciplinar, experiente, criativa e inovadora,  
a URBIS tem vindo a desenvolver, na articulação dos seus vários 
departamentos, e a implementar os seus conceitos com a concretização  
dos objectivos dos nossos prestigiados clientes, habituados ao rigor  
e qualidade no trabalho apresentado.
A capacidade de reunir todos estes atributos espelha o orgulho que sentimos 
como equipa e como estrutura posicionada num mercado que se tem 
mostrado tão competitivo e que nos tem posto à prova nos últimos tempos.

URBIS Urbanismo Arquitectura e Engenharia
Arq. M. Fernando Rocha
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SR Advogadas
Avenida D. Afonso III, 188, Viana do Castelo

2020

Casa Cabedelo HD
Viana do Castelo

2021

Lar de Idosos
Darque, Viana do Castelo

2021

+351 258 811 400
geral@valdemarcoutinho.com
www.valdemarcoutinho.com

Avenida D. Afonso III, 184
4900-477 VIANA DO CASTELO

No desenvolvimento do nosso trabalho está sempre patente, uma constante 
preocupação na realização de uma obra inserida num determinado contexto 
com adequada resposta técnica, ambiental e cultural, conjugado à beleza,  
e aspirando que perdure do ponto de vista espacial e temporal. Numa procura 
final da satisfação do dono de obra, construtores e intervenientes em todo  
o processo. Para além de um estudo seguro de novos materiais, procuramos 
melhorar abordando de forma científica a qualidade de vida aliada aos 
requisitos energéticos actuais. Somos uma equipa que levamos o trabalho 
com seriedade, impulsionados por uma ambição de que podemos moldar 
e mudar os edifícios para as pessoas e as comunidades em que se situam, 
trazendo qualidade espacial e luz, de forma pragmática sem comprometermos 
a qualidade. 

Temos no nosso percurso várias obras premiadas pelas mais prestigiadas 
organizações mundiais de arquitectura e design, destacadas em diversas 
publicações e plataformas internacionais da especialidade, entre os quais,  
o Prémio Architecture MasterPrize 2018, Los Angeles, EUA. os Prémios 
Construir 2018, na categoria de “Melhor Projecto Público de Arquitectura”, 
Finalista no Architizer A+Awards 2019, em duas categorias “ Recreation 
Centers” e “Architecture+Concrete”, o Iconic Awards 2019 | German Design 
Council, na categoria “Innovative Architecture”, Frankfurt, Alemanha, o Muse 
Design Awards 2019 e 2020 e uma Menção Especial no Architizer A + Firm 
Awards 2021, na categoria “Best of the year-Small Firm”.

Valdemar Coutinho Arquitectos é um atelier de arquitectura, urbanismo  
e design, com sede em Viana do Castelo, fundado por Valdemar Coutinho,  
em 2001. Arquitecto licenciado pela Escola Superior Artística do Porto  
e membro efectivo da Ordem dos Arquitectos Portugueses. Possui uma equipa 
multidisciplinar, com a qual desenvolvem variados tipos de projectos  
de entidades privadas ou públicas, tendo sempre em especial atenção  
em todos eles a economia de custo e sustentabilidade. 

Valdemar Coutinho Arquitectos
Arq. Valdemar Coutinho
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Casa dos Primos
Bruxelas, Bélgica

Outubro/2020

Residência de Estudantes
Lisboa
2021

Casa Polima 
Cascais

2021

+351 960 339 553
vascoburnay@gmail.com
www.vascoburnay.pt

Rua do Conde de Redondo 46A, R/C 
Gabinete 6
1150-103 LISBOA

Depois de investir 5 anos no mercado de trabalho, reunindo experiência através 
das colaborações em diferentes gabinetes, surge em 2019 a oportunidade  
de desenvolver o ofício em nome próprio.

Vasco é natural de Lisboa e inicia os seus estudos artísticos na Escola  
António Arroio. Licencia-se pela Universidade Lusíada de Lisboa e muda-se  
para Norte, completando o seu mestrado na Escola Superior Artística do Porto. 
Neste caminho estabelece diversas relações pessoais e profissionais  
ao longo do território e explora os diversos modos de fazer e pensar  
este ofício nas diferentes regiões.  

Vasco Burnay Arquitectura
Arq. Vasco Burnay
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Hotel Memória - Unidade Hoteleira de 3 Estrelas
Rua da Madalena, Lisboa

2021

Edifício Júlio Diniz - edifício de habitação multifamiliar
Rotunda da Boavista, Porto

2020

Monte de Estebaínha - Casa de campo
Santiago do Cacém

2019

+351 964 878 881
geral.vectorurbano@gmail.com
www.vectorurbano.pt

Praça Olegário Mariano, 5, 1.º Esquerdo
1170-278 LISBOA

Com trabalho espalhado de norte a sul do país, com especial foco nos centros 
históricos de Lisboa e Porto, é constituído por uma equipa de profissionais 
experientes com formação na área de reabilitação de edifícios históricos  
nos campos da engenharia, design e decoração, especialmente em espaços  
de hotelaria, serviços e restauração, acompanhando desde o estudo  
de viabilidade dos imóveis até à sua concepção e decoração, com rigor  
de execução e coordenação do projecto.

Fundado pelos arquitectos Carina Milheiro de Oliveira e Ricardo Pires, surge 
baseando-se em experiência adquirida e forte conhecimento dos modos  
e forma de intervir no património construído, da sua história e sinergias com 
a envolvente como resposta à crescente procura de imóveis para reabilitação. 
Com percursos de formação distintos, Carina Milheiro de Oliveira estuda na 
escola artística do Porto e na Escola de Cottbus na Alemanha, volta a Portugal 
e integra a equipa em gabinetes focados no ramo comercial e hoteleiro. 
Ricardo Pires estuda em Lisboa com especialização em reabilitação urbana 
e centros históricos. Integrou a equipa de urbanismo da Câmara Municipal 
de Lisboa em 2004 de onde saiu para cooperar com gabinetes focados na 
reabilitação e comércio. Criaram juntos em 2013 o gabinete de arquitectura 
Vector Urbano com uma carteira de clientes institucionais e privados, 
utilizando o seu forte conhecimento na estruturação de negócios para apoio 
especialmente ao cliente privado e institucional estrangeiro.

Vector Urbano Arquitectos
Arq. Carina Milheiro de Oliveira

Arq. Ricardo Pires
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Edifício Primavera
Braga
2010

Hospital CUF
Porto
2010

Essenza
Porto
2019

+351 222 086 253
office@venturaandpartners.com
venturaandpartners.com/

Porto: Rua Santos Pousada, 350  
- 4º / 5º andares - 4000 - 478 PORTO
Lisboa: Av. Fontes Pereira de Melo, 32  
- 7º Piso - 1050-122 LISBOA

Nos últimos 28 anos, tem vindo a desenvolver projectos de diferentes escalas 
e nos mais diversos segmentos, como a arquitectura residencial, hoteleira, 
corporativa, industrial, hospitalar, comercial e, ainda, de infraestruturas  
e design urbano. Algumas das suas obras foram distinguidas por entidades 
reconhecidas mundialmente, incluindo o Hospital CUF, o Viaduto das Andresas 
e o Edifício Essenza, no Porto, o Edifício Dynamic da Primavera Software,  
em Braga e o BessaHotel Liberdade, em Lisboa.

Nascido a 10 de outubro de 1967, Manuel Ventura é o fundador e CEO  
da Ventura + Partners. Em 1993, concluiu a sua licenciatura em arquitectura  
na Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto - onde viria  
a ser professor - e em 1994 fundou o escritório. Sob a sua liderança,  
Ventura + Partners investe numa estratégia de crescimento sustentado,  
a nível nacional e internacional, com escritórios em Portugal, EUA, França  
e Espanha - e projetos em mais de uma dúzia de países -, actualmente  
com cerca de 130 colaboradores.
 

Ventura + Partners
Arq. Manuel Ventura
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Estação Biológica do Garducho - CEAI
Mourão

2008

Fábrica dos Leões - Escola de Arquitectura e Artes da Universidade
Évora 
2010

Atelier Ventura Trindade
Lisboa
2014

+351 218 821 476
info@venturatrindade.com
www.venturatrindade.com

Rua Rodrigues Sampaio, 152
1150-282 LISBOA

Em 2014 recebeu, com Inês Lobo - arquitectos lda, o prémio nacional  
de reabilitação IRHU 2013, cujo júri foi liderado pelo arq. Eduardo Souto  
de Moura.
Representou Portugal no âmbito do 24th World Congress  
of Architecture/ UIA2011 Tokyo e da 9ª Bienal Internacional de Arquitectura 
de São Paulo, Brasil, integrando a exposição “Tradition is Innovation”, exibida 
também no Mimesis Musem na Coreia do Sul.
Tem integrado diversas selecções e exposições de arquitectura portuguesa 
como “Arquitectura Portuguesa – Discrição é a nova Visibilidade”, exibida na 
10ª Bienal de Arquitectura de São Paulo, Brasil, e no Instituto Camões, Lisboa.

Iniciou actividade em atelier próprio em 2005.

Em 2009 recebeu o prémio FAD ARQUITECTURA – Barcelona, com o projecto  
da Estação Biológica do Garducho, o seu primeiro projecto público construído.
Foi premiado na VII BIENAL IBEROAMERICANA DE ARQUITECTURA 2010 – 
Medellin, Colômbia. Foi finalista dos prémios AR AWARDS 2009, R.I.B.A., 
Londres, do Prémio SECIL 2010, do Prémio IAKOV CHERNIKHOV 2010, da 
Fundação ICIF, Moscovo para arquitectos com menos de 40 anos, do PREMIO DI 
ARCHITETTURA SOSTENIBILE da Universidade de Ferrara, e do Prémio MIES VAN 
DER ROHE 2011, da Fundação Mies van der Rohe, Barcelona.

Ventura Trindade Arquitectos
Arq. João Maria Ventura Trindade
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Condominio Residencial de Lavra
Matosinhos

Outubro/2021

Empreendimento Turístico de Valdozende  
(projecto em desenvolvimento)

Valdozende, Terras de Bouro

Requalificação da Av do Sabor, em Mogadouro
Mogadouro

Fevereiro/2022

+351 963 748 199
victormogadouro1@gmail.com
victormogadouro.pt

Av. Alcaides de Faria, n.º 116, 5.º, sala 10
4750-106 BARCELOS

Ainda na encomenda pública tem estado envolvido e participado em alguns 
projectos especiais como seja a reconversão e consolidação de sistemas 
naturais dunares, designadamente na costa de Esposende.
Ao nível da encomenda privada tem desenvolvido projectos pessoais  
e de investimento na área da habitação, individual e colectiva, na área turística 
para condomínios de residência temporária e para estruturas hoteleiras,  
e projectos na área empresarial e industrial. Tem desenvolvido também vários
projectos de recuperação e de requalificação de pré existências a salvaguardar. 
Para o efeito conta com uma equipa pluridisciplinar interna e externa que lhe 
garante a qualidade necessária para responder eficazmente estes desafios  
e expectativas.

Victor Mogadouro empresa que tem por principal objecto o desenvolvimento 
de projectos de arquitectura e o desenvolvimento de estudos e actividades 
conexas, actuando sobretudo no espaço nacional, apesar de algumas 
incursões fora de Portugal (Timor, Angola e Costa do Marfim).
A sua abrangência profissional tem vindo a repartir-se equilibradamente  
entre a encomenda pública e a encomenda privada.
Na encomenda pública, em resposta a convites ou através de concursos 
públicos, tem centrado a sua actividade em projectos de requalificação  
de espaços urbanos e de requalificação paisagística de espaços naturais, 
a par de projectos de edifícios públicos com programas específicos, 
designadamente de piscinas, de equipamentos desportivos e de lazer,  
e de equipamentos culturais, entre outros.

Victor Mogadouro
Arq. Victor Mogadouro
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Renaissance Park Hotel by Marriot
Porto
2021

Extensão do Palácio da Igreja Velha
Vila Nova de Famalicão

Setembro/2015

Casa RCR
Anadia

Setembro/2020

+351 239 722 524
visioarq@visioarq.pt
www.visioarq.pt

Rua Pedro Nunes, IPN, TechBIS, Edifício E
3030-199 COIMBRA

Com o acumular de experiência e com a criação de relações estratégicas  
com parceiros locais e internacionais, a empresa iniciou em 2012 um processo 
de internacionalização com vista a intervir em mercados emergentes como 
Angola e China assim como, no mercado Europeu, capitalizando a forte 
presença de empresas com relações privilegiadas com Portugal e desta forma 
poder assumir uma perspectiva de investimento nestes mercados duma forma 
sustentável.
Figuram na Shorlist dos WAN Awards 2015 com a obra de extensão do Palácio 
da Igreja Velha
Vencedores do Prémio A+ Award dos prémios de arquitectura da Architizer  
em 2017 na categoria Metal com a obra de extensão do Palácio da Igreja Velha
Finalista dos WAN Awards 2017 Categoria de betão com o projecto QL House
Vencedor do Prémio Januário Godinho 2017 com a obra de extensão do Palácio 
da Igreja Velha
Presentes em diversas publicações da especialidade:
Architecture&Detail 2016
A+ Architecture 2017 da Editora PHAIDON
I.HOUSING III 2017 da Editora ARCHIWORLD
VILLA DESIGN 2020 da Editora BRAUN

Arquitectos Vicente Gouveia, Pedro Afonso e Nuno Poiarez, sócios fundadores 
da Visioarq – Arquitectos em 1998. Licenciados pela Universidade Lusíada  
de Vila Nova de Famalicão em Arquitectura e Urbanismo.
A Visioarq é o reflexo dos seus profissionais e da sua visão da Arquitectura 
enquanto disciplina essencial para ordenar o espaço a partir de objectivos.
O Atelier desenvolve projectos a partir de Coimbra, Vila Nova de Famalicão 
e Faro, abrangendo o território nacional com equipas de proximidade, uma 
vantagem competitiva quando se trata de acompanhar todos os detalhes, 
resultando num apoio permanente e eficaz no acompanhamento de obra.
Com um portfólio importante e diversificado, a Visioarq desenvolve e executa 
desde 1998, data da sua criação, projectos com intervenção nas áreas  
dos equipamentos como Centros Hospitalares, edifícios de escritórios  
e Hotelaria bem como inúmeras intervenções nas áreas comercial, residencial 
e reabilitação.

Visioarq
Arq. Nuno Poiarez

Arq. Vicente Gouveia
Arq. Pedro Afonso

Quem e Quem 2022_part02_66-463.indd   457 19/05/2022   17:14:29



458

Projectos

contactos
Telf:
E-mail:
Site:

Perfil

Antiga Moagem de Centeio 
Fundão

2021

Grutas do Poço Velho
Cascais

2021

Igreja de Nª Srª do Pópulo
Caldas da Rainha

2021

+351 917 919 657
visual@visual-stimuli.com
www.visual-stimuli.com

Rua de Arroios, n.º100, 4.º piso
1150-056 LISBOA

Trabalhando de forma próxima com equipas de diversas áreas, desde  
a Arquitectura, Urbanismo, Engenharia, Interiores e Paisagismo,  
mas também com equipas de Museografia, Arqueologia, Comunicação, Design  
e Arte, desenvolvemos projectos de iluminação para tipologias tão distintas 
como Património construído e geológico, Comércio local e grande retalho, 
Infraestruturas, Espaços Urbanos, Equipamentos, Escritórios, Habitação, 
Espaços Verdes, Museus e Exposições, Arte antiga e contemporânea, Hotelaria 
e Restauração.

2022 já trouxe novos desafios!

A luz revela a arquitectura

É a isso que nos propomos todos os dias, a revelar a arquitectura de outros 
conceptualizando ambientes de luz que tornem cada espaço mais confortável, 
funcional, adaptado ás necessidades biológicas dos utilizadores e claro, mais 
apelativo.
O nosso apoio pode decorrer desde a conceptualização / criação de ambientes 
de luz até à definição técnica e acompanhamento de obra, em projectos novos 
ou optimização de projectos existentes, sempre de forma independente  
de qualquer marca, em sede de projecto ou consultoria.

Visual Stimuli Lighting Design
L.D. Pedro Ek Lopes
Arq. Alexandre Neto
Arq. Rute Delgado
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Campus da Nova School of Business & Economics
Carcavelos

2019

Campus Ferrières
Paris
2022

Supremo Tribunal de Justiça
Lisboa
2020

+351 934 277 886
vca@vca-arquitetos.pt
www.vca-arquitetos.pt

Rua Castilho, 39, 11.º G
1250-068 LISBOA

Paralelamente ao exercício da profissão e à actividade docente - professor  
de Projecto no Mestrado Integrado em Arquitectura do Instituto Superior 
Técnico e, anteriormente, na Faculdade de Arquitectura, em Lisboa -,  
tem participado em diversos órgãos profissionais: no Conselho Directivo 
Nacional da Ordem dos Arquitectos; no ‘Experts Group on Diplomas in 
Architecture’, da Comissão Europeia e no Architects’ Council of Europe 
(‘Continuous Professional Development’,  ‘Professional Qualifications’, 
‘Professional Practice Experience’ e ‘Building Information Modelling’).
Recebeu o Prémio AIP de Arquitectura - Reabilitação, com o projecto 
habitacional Monchique, no centro histórico do Porto, o Prémio Nacional  
do Imobiliário e o Prémio SIL – Excelência, com o projecto do Campus da Nova 
School of Business & Economics, em Carcavelos.

Vítor Carvalho Araújo nasceu e trabalha em Lisboa.
É arquitecto pela Faculdade de Arquitectura da Universidade Lisboa e Doutor 
em Arquitectura pelo Instituto Superior Técnico.
Desenvolve actividade profissional no escritório que fundou em 1982 –  
Vítor Carvalho Araújo, Arquitectos - com projectos e obras de desenho urbano, 
habitação colectiva e unifamiliar, equipamentos públicos de saúde e ensino, 
obra nova e reabilitação. 
É autor de ‘Arquitectura e Tecnologias Digitais: (Trans) Formações 
Evolucionárias’(2003) e ‘Edifícios de Arquivo: futuros para o passado ’(2018).

Vítor Carvalho Araújo Arquitetos
Arq. Vítor Carvalho Araújo
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Quinta do Carregal
Tondela

2016

BY Studios
Lisboa
2016

Casa do Encontro
Tondela

2020

+351 232 821 774
info@waataa.pt
www.waataa.pt

Rua Eduardo António Coimbra, 46
3460-591 TONDELA

Miguel André (Barreiro, 1989).
Mestrado pela Universidade Católica Portuguesa de Viseu em 2012, ano em 
que iniciou a sua actividade profissional como colaborador da José Cardia 
Arquitectos.
Em 2014, inicia Maquete Virtual como sócio gerente.
Em 2015, integra Waataa_we are all together around architecture.
Prémios mais relevantes:
Vencedor da Oficina de Projecto 2009/2010 - Cineclube na Quinta do Cerrado 
em Viseu; e de Workshop Viseu/Madrid em 2011 - Revitalização do Terreiro  
da Erva em Coimbra.
Pré-selecção para Schindler Award 2012.

Waataa_we are all together around architecture

Rita Diz (Rio de Janeiro, 1958).

Licenciada pela Universidade Gama Filho no Rio de Janeiro em 1983, ano  
em que iniciou a sua actividade profissional como colaboradora em gabinetes 
de arquitectura.

Em 1990, inicia Traço Forte Arquitetura.
Em 1992, muda-se para Portugal onde colabora na Igrejas Leite Arquitectos.
Em 1994, inicia actividade por conta própria juntamente com a de Docente  
no Ensino Secundário.
Em 2015, inicia Waataa_we are all together around architecture.

Lucas Diz (Belo Horizonte, 1988).
Mestrado pela Universidade Católica Portuguesa de Viseu em 2012, ano em 
que iniciou a sua actividade profissional.
Em 2015, integra Waataa_we are all together around architecture.
Prémios mais relevantes:
Bolsa de mérito escolar nos anos de 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011.
Orador na Open House 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013.
Menção Honrosa no Prémio Secil Universidades 2011.
Pré-selecção para Prémio Secil Universidades 2012, Schindler Award 2012  
e Archiprix Portugal 2013.

WAATAA
Arq. Rita Diz
Arq. Lucas Diz
Arq. Miguel André 
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GEFCO - Sede em Portugal 
Miraflores
Abril/2021

Moradia em Telheiras
Lisboa

Janeiro/2021

A casa sob as Oliveiras 
Leiria 

Janeiro/2022

+351 215 848 356
info@wonderstudio.pt
www.wonderstudio.pt

Avenida Fontes Pereira de Melo, 35, 2.ºF 
1069-066 LISBOA

Idealizamos e desenhamos residências, edifícios e experiências inspirada nas 
pessoas e nas suas ambições, tornando estes espaços em experiências, para 
quem pretende tirar o máximo partido das suas famílias ou dos seus negócios. 
Contamos com a Arquitecta Inês Amaro como directora criativa, a Arquitecta 
Joana Barbosa como project manager e a Arquitecta Bárbara Faria como 
project developer.

Somos uma equipa de Arquitectos com um espírito idealista e inovador.
Acreditamos que a Arquitectura faz parte da base do progresso humano e 
tem, especialmente, a capacidade de influenciar o modo como as pessoas 
interagem, trabalham, crescem, e, acima de tudo, vivem o seu dia a dia.

Wonderstudio
Arq. Margarida Martins

André Silva 

Quem e Quem 2022_part02_66-463.indd   461 19/05/2022   17:14:33



462

Projectos

contactos

Perfil

Telf:
E-mail:
Site:

Ampliação do Centro Social de Margem - Centro de Noite
Rua da Junta de Freguesia nº13, Margem, Vale de Gaviõe

2018

Passadiço/Ponte de Tancos - Projecto Rotas e Percursos do Médio Tejo
Tancos - 2018

Operação Urbanística (Habitação, Comércio e Equipamento) com  
a colaboração da Arquitecta Elizabeth Gomes

Avenida Tomás Ribeiro /Rua José Pereira da Costa, Linda-a-Velha, Oeiras
2019

+351 218 148 346
yzarquitectos@gmail.com
yz-arquitectos.wixsite.com/arquitectura

Rua de Sousa Viterbo, 46, R/C Dto
1900-427 LISBOA

Habitação Unifamiliar:
Rua Anes de Oliveira - Montalvo, Constância [2009]

Equipamentos:
Bar zona ribeirinha, Constância [2000]
Edifício de Culto e apoio social - Caramão da Ajuda, Lisboa [2009]
Pavilhão desportivo Cardoso Lopes, Amadora [2009]
Centro de Escritórios e refeitório para a TOTAL -  Beira, Moçambique [2015]
Lusitana, Centro Comercial Colombo, Lisboa [2015]
Ampliação do lar de Cachopo, Tavira [2019]

A YZ Arquitectos encontra-se em Lisboa, no Alto de São João, composta  
por dois sócios, Paulo Sá Gomes e José Mousinho.

Paulo Sá Gomes, arquitecto, nascido em 03 de Fevereiro de 1965.
Licenciado em Arquitectura pela Faculdade de Arquitectura da Universidade 
Técnica de Lisboa, no ano de 1988. Docente Universitário, de 1990 a 2014,  
na Universidade Lusíada de Lisboa -
Departamento de Arquitectura, das cadeiras de projecto de 1.º e 4.º ano.

José Mousinho, arquitecto, nascido em 23 de Fevereiro de 1961.
Licenciado em Arquitectura pela Faculdade de Arquitectura da Universidade 
Técnica de Lisboa, no ano de 1986.
Desde 1990 que desenvolvem juntos projectos de arquitectura a diferentes 
escalas.

A YZ Arquitectos até à data já projectou edifícios educacionais, habitações 
unifamiliares, habitações colectivas, loteamentos, equipamentos de desporto, 
lazer, escritórios, edifícios públicos, restauração, religiosos, lares, entre outros.

Para além de dois sócios e dos seus colaboradores, o atelier estabelece,  
por vezes, parecias com outros arquitectos.
Algumas das principais obras são:
Habitação colectiva:
Parque residencial dos Telheiros - Alferrarede, Abrantes [2005]
Rua Monteiro Lima e Rua Luís de Camões, Abrantes [2008]

YZ Arquitectos
Arq. Paulo Sá Gomes
Arq. José Mousinho
Arq. Rita Cateano
Arq. Renata Almeida
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