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BREVE HISTÓRIA DA EMPRESA
A Cerâmica do Vale da Gândara foi criada em 1957.

Localizada na zona centro de Portugal, entre as serras 

do Buçaco e do Caramulo transformou-se em 1994 na 

primeira e única empresa nacional desenhada de raiz 

para a produção de Tijolo Face à Vista e de Paver 

Cerâmico. 

Dispondo de barreiros próprios, significativamente 

ampliados nos últimos anos, a CVG dá aos seus 

clientes garantias de continuidade de 

matérias-primas, condição determinante para a 

qualidade e estabilidade do produto final. 

Desde 2007, a CVG está incorporada no Grupo 

Cerâmico Espanhol La Paloma, líder de mercado  

ibérico. 

Com a recente incorporação e fruto das alterações 

efectuadas no processo de fabrico, a CVG 

posicionou-se na gama alta do mercado produzindo 

Klinker. Produtos cozidos a temperaturas na ordem dos 

1200ºC com reduzida absorção de água, elevada 

resistência, grande estabilidade dimensional e de cor. 
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Os produtos da CVG cumprem com as mais exigentes 

normas de qualidade, internacionais, estando em 

conformidade com os requisitos das normas de 

marcação CE.

Em complemento da sua gama de produtos, a CVG 

tem vindo a criar e a desenvolver um conjunto de 

produtos com vista à melhoria das soluções 

construtivas, nomeadamente Fachada Ventilada e 

Acustiargila.



PRÉMIO DE ARQUITECTURA • TIJOLO FACE À VISTA E PAVER CERÂMICO

Em 2002 a Cerâmica do Vale da Gândara, SA (CVG) 

lançou o Prémio de Arquitectura em Tijolo de Face à 

Vista, com periodicidade bienal.

A 1ª edição cobriu as obras realizadas entre 1 de Julho 

de 2001 e 30 de Junho de 2003. A 2ª edição, as obras 

realizadas entre 1 de Julho de 2003 e 30 de Junho de 

2005. A 3.ª edição, as obras concluídas entre 1 de 

Julho de 2005 e 30 de Junho de 2007 e a 4ª edição, as 

obras concluídas entre 1 de Julho de 2007 e 31 de 

Dezembro de 2009.

A 5ª edição cobriu as obras entre 1 de Janeiro de 2010 

e 31 de Dezembro de 2011.

O grande interesse despertado pelas edições 

anteriores, visível na elevada adesão ao Prémio que 

se materializou num total de 206 obras apresentadas 

nas quatro edições, a qualidade da generalidade das 

obras concorrentes e o prestígio dos candidatos 

vencedores constituíram uma forte motivação para a 

Administração da Cerâmica Vale da Gândara (CVG) 

continuar a apostar neste Prémio, com o lançamento 

desta 5ª edição.

De salientar que o Prémio é promovido e organizado 

pela Cerâmica Vale da Gândara e conta com o 

apoio da Secção Regional do Norte da Ordem dos 

Arquitectos (OASRN).



COMPREENDER O TIJOLO

O primeiro passo para compreender qualquer 

objecto, seja ele um objecto  

do dia-a-dia, uma obra de arte ou um edifício, é 

compreender como foi feito. Muitos elementos da 

aparência final de um edifício são determinados pela 

escolha inicial de um determinado material, feita pelo 

arquitecto ou construtor. Só se pode começar a 

compreender as mais profundas razões por detrás de 

uma obra quando se percebe o papel que o processo 

de construção teve na definição da forma da obra e 

os motivos que levaram o construtor a escolher 

determinado material.

No caso do tijolo, a situação é ainda mais complicada 

porque dois objectivos estão envolvidos. O primeiro é 

o tijolo em si e o segundo é o objecto que dele 

resultará. São ambos produtos de dois processos 

distintos: o fabrico e o assentamento. Embora ambos 

possam ser feitos no mesmo sítio, raramente são 

realizados pela mesma pessoa. 

A maneira como o tijolo é fabricado influencia a sua 

coloração, forma, textura, robustez, resistência ao 

fogo e ao clima, bem como a sua longevidade. 

Portanto é essencial que os responsáveis  pela 

concepção e construção de edifícios compreendam 

para saberem o que encomendar,e para estarem 

cientes das limitações dos processos envolvidos, 

enquanto o arquitecto precisa saber de que forma 

estas escolhas influenciarão o resultado final. Para os 

envolvidos, é essencial uma compreensão dos 

métodos de assentamento de tijolos, uma vez que a 

forma como um tijolo é colocado em relação a outro, 

as cores escolhidas, as formas que são construídas, as 

texturas de superfície que são criadas e os motivos 

decorativos que são utilizados, que determinarão o 

estilo, a estrutura e a aparência da obra final.



PAVER CERÂMICO

Os materiais cerâmicos são utilizados desde a 

antiguidade para pavimentar caminhos, e com o 

passar do tempo têm ocupado um espaço 

importante nos ambientes urbanos de todo o mundo.

O paver cerâmico apresenta-se actualmente como a 

grande alternativa face a pavimentos menos 

duradouros e pouco resistentes.

A durabilidade é o que distingue o paver cerâmico 

dos outros materiais.

Atractivo e funcional, as suas qualidades conferem ao 

pavimento uma geometria reconhecível e única, que 

oferecem ao projectista inúmeras possibilidades de 

criação.

Oferece uma ampla gama de possibilidades 

expressivas que estão ao serviço do projectista para 

que desenvolva toda a sua criatividade e possa 

integrar o pavimento no ambiente que o rodeia.

Qualquer espaço pode transformar-se e encher-se de 

desenhos geométricos e cores naturais, fazendo-o 

mais confortável, saudável e harmonioso. 

A versatilidade do paver cerâmico permite adaptar-

se a espaços tão distintos como áreas pedonais, 

estradas com circulação automóvel e outras mais 

singulares como acessos a piscinas e garagens, 

terraços ou parques de estacionamento. Com uma 

vida útil superior ao dos outros pavimentos, o paver 

cerâmico conserva a sua cor original e consegue que 

a sua beleza aumente ao longo do tempo. O passar 

dos anos favorece este material, cuja natureza 

permite que as suas cores permaneçam inalteráveis.



PRÉMIO CATEGORIA ABSOLUTA
ARQ. NUNO BRANDÃO COSTA



ESCOLA EB1/JI DO PADRÃO
MATOSINHOS
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MEMÓRIA DESCRITIVA

O edifício proposto estabelece uma geometria 

assente na configuração do terreno e na sua 

articulação com o programa da Escola.

Um muro contínuo construído em alvenaria de tijolo 

de face à vista simultaneamente estabelece o limite 

da escola e a sua segurança, estabiliza uma cota de 

nível para o recinto num terreno em declive, define os 

seus diversos espaços exteriores e apoia os três 

volumes dispostos em U que concretizam o programa 

pretendido. A escola divide-se em três volumetrias 

distintas, que distribuem de modo claro o seu 

funcionamento:

um primeiro volume, disposto de modo longitudinal, 

agrega o núcleo principal do equipamento: salas de 

aula, ensino pré-escolar e primário e respectivas 

arrecadações e áreas de expressão plástica, salas de 

apoio educativo, gabinete de coordenação, sala de 

pais, sala de professores, sala de pessoal e respectivas 

instalações sanitárias. Este volume caracteriza-se pela 

sua grande abertura ao exterior, sendo a sul inteira-

mente rasgado para o pátio principal e o lado oposto, 

virado sobre os diversos pátios que conformam a rua 

de acesso e definem o limite norte do edifício. O forte 

balanço da pala que abriga as salas e os espaços 

interiores formaliza a sua proteção solar e as áreas de 

recreio coberto pretendidas;

a Poente, o volume da biblioteca, ajuda a conformar 

o gaveto poente do terreno, de ângulo mais 

apertado, sugere uma forma triangular para o espaço 

que se recorta na sua volumetria assinalando a 

simbologia e particularidade deste espaço na Escola.

no extremo Nascente localiza-se o volume do ginásio 

e cantina. Espaço mais quadrangular e estável, dadas  

as suas características funcionais e espaciais, 

conforma-se um sólido de escala mais equilibrada, 

integrando os espaços amplos e funcionais do 

programa, completos pela áreas de serviço anexas 

ao seu funcionamento: balneários, arrumos, cozinhas, 

armazéns, áreas de carga e descargas, acessos de 

serviço.

O muro de tijolo de face à vista Cinza Douro, que vai 

conformando a geometria da Escola, estabelece 

também os seus principais espaços exteriores: pátio de 

chegada, recreio principal, áreas desportivas, pátios 

do pré- escolar, horta e áreas vegetais.

Os seus materiais são estabelecidos no modo da sua 

função: áreas genéricas em Paver Cerâmico, Cinza 

Douro, pátio de brinquedos em solo amortizante, 

áreas de jogo em solo desportivo em betão poroso e 

áreas de horta e arvoredo em terra vegetal.



A Cerâmica do Vale da Gândara foi criada em 1957.

Localizada na zona centro de Portugal, entre as serras 

do Buçaco e do Caramulo transformou-se em 1994 na 

primeira e única empresa nacional desenhada de raiz 

para a produção de Tijolo Face à Vista e de Paver 

Cerâmico. 

Dispondo de barreiros próprios, significativamente 

ampliados nos últimos anos, a CVG dá aos seus 

clientes garantias de continuidade de 

matérias-primas, condição determinante para a 

qualidade e estabilidade do produto final. 

Desde 2007, a CVG está incorporada no Grupo 

Cerâmico Espanhol La Paloma, líder de mercado  

ibérico. 

Com a recente incorporação e fruto das alterações 

efectuadas no processo de fabrico, a CVG 

posicionou-se na gama alta do mercado produzindo 

Klinker. Produtos cozidos a temperaturas na ordem dos 

1200ºC com reduzida absorção de água, elevada 

resistência, grande estabilidade dimensional e de cor. 

No interior do edifício pretende-se espaços funcionais 

mas confortáveis, estabelecendo-se uma paleta de 

materiais coerente e harmoniosa ligada à escala do 

seu uso e imaginário, garantindo um ambiente 

simultaneamente prático e acolhedor para as 

crianças, professores, funcionários e pais.

Em todos os espaços de circulação, instalações e 

arrumos, cantinas, cozinhas e armazéns, as paredes 

serão em material de acabamento cerâmico e solo 

em mosaico hidráulico.

Nas salas de aula propõem-se os lambris tipo 

CorkLinoleum, pavimentos em taco acabado a verniz 

de poliuretano, e as caixilharias em madeira de perfis 

Standart.

Todos os outros vãos serão fechados a perfis metálicos 

Standart com vidros laminados e os vãos interiores em 

portas de favo de madeira e os rodapés também em 

madeira tudo com revestimentos a CorkLinoleum de 

modo a garantir a sua preservação e flexibilidade de 

uso.

O projecto pauta toda a sua concepção pela forte 

fluidez dos espaços e na clareza das suas relações 

funcionais, sendo a iluminação natural e a relação 

entre os espaços da escola e os seus espaços 

exteriores o denominador comum da sua 

composição. Assim pretende-se um espaço 

referenciado e protegido, de forte conforto plástico, 

atribuindo a sua caracterização nas relações que os 

diversos espaços vão estabelecendo com o exterior e 

a sua iluminação, de modo a criar um ambiente de 

escala apropriada e reconhecível pelos seus utentes.
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Em 2002 a Cerâmica do Vale da Gândara, SA (CVG) 

lançou o Prémio de Arquitectura em Tijolo de Face à 

Vista, com periodicidade bienal.

A 1ª edição cobriu as obras realizadas entre 1 de Julho 

de 2001 e 30 de Junho de 2003. A 2ª edição, as obras 

realizadas entre 1 de Julho de 2003 e 30 de Junho de 

2005. A 3.ª edição, as obras concluídas entre 1 de 

Julho de 2005 e 30 de Junho de 2007 e a 4ª edição, as 

obras concluídas entre 1 de Julho de 2007 e 31 de 

Dezembro de 2009.

A 5ª edição cobriu as obras entre 1 de Janeiro de 2010 

e 31 de Dezembro de 2011.

O grande interesse despertado pelas edições 

anteriores, visível na elevada adesão ao Prémio que 

se materializou num total de 206 obras apresentadas 

nas quatro edições, a qualidade da generalidade das 

obras concorrentes e o prestígio dos candidatos 



Projecto
Arq. Nuno Brandão Costa

Colaboradores
Arq. Filipa Júlio
Arq. Luísa Moura

Cliente
Câmara Municipal de Matosinhos

Empresa Construtora
Grupo DST – CARI Construtores

Localização
Matosinhos

Dimensão
4803.7 m² 

Cronologia
Estudo Prévio: Outubro 2008 – Janeiro 2009
Licenciamento: Janeiro 2009 – Abril 2009
Projecto de execução: Maio 2009 – Setembro 2009
Obra: Agosto 2010 – Setembro 2011 



ARQ. NUNO BRANDÃO COSTA

Nuno Brandão Costa, Arq.º, Unip., Ld.ª, é um gabinete 

de estudos e projectos de carácter generalista, com 

cerca de uma década de existência.

Tem experiência no desenvolvimento de projectos de 

diferentes escalas e programas onde se destacam a 

habitação unifamiliar, a habitação colectiva, edifícios 

públicos, edifícios de ensino infantil, juvenil e 

universitário, bibliotecas, museus, edifícios de serviços, 

industriais e turísticos.

Tem também uma forte experiência na recuperação 

e reconversão de edifícios existentes e de valor 

patrimonial.

O gabinete aposta numa detalhada qualidade e rigor 

dos projectos, sequenciada de um permanente e 

exigente acompanhamento técnico na fase de 

construção de modo a concretizar em pleno a obra. 

Desenvolve também parcerias com empresas na área 

do Design de equipamento, iluminação, mobiliário e 

ferragens, tendo já desenvolvido algumas séries que 

se encontram no Mercado internacional.





PRÉMIO CATEGORIA ABSOLUTA
PROMONTORIO



O PARQUE CASCAIS
CASCAIS
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MEMÓRIA DESCRITIVA

Localizado na Pampilheira, área envolvente de 

Cascais, o colégio O Parque Cascais ocupa um 

terreno de forma quase triangular e de grande 

pendente, integrado num loteamento residencial de 

moradias de grandes dimensões.  Inserido num denso 

pinhal, o edifício de dois pisos ocupa o centro do 

terreno, adaptando-se à sua topografia através de 

ligeiras inflexões do seu volume, de modo a preservar 

o maior número possível de árvores. 

Desenvolvido em estreita colaboração com a equipa 

docente e pedagógica do colégio, o conceito de 

projecto questiona os modelos convencionais da 

forma e disposição da sala rectangular, propondo 

interacções espaciais mais fluidas que por sua vez vão 

ao encontro de uma cada vez maior necessidade de 

flexibilidade nas metodologias de ensino, quer ao nível 

pré-primário, quer ao nível do ensino básico. 

 

Na sequência desta pesquisa de diferentes 

alternativas tipológicas e espaciais, a geometria do 

módulo pentagonal foi ganhando consistência como 

sistema capaz de gerar um ambiente unificador apto 

a dar resposta a um projecto educativo dinâmico e 

polivalente.

Conceptualmente, esta matriz geométrica Euclidiana 

gera um espécie de malha de favos que por sua vez 

se expandem em polígonos pentagonais regulares de 

altura variada, organicamente organizados de forma 

absorver o programa.  Simultaneamente, esta solução 

evoca toda uma tradição de pesquisa em torno dos 

padrões orgânicos e das decorrentes composições e 

estruturas alveolares –investigação fértil a partir da 

segunda metade do século XX. 

Desde Yona Friedman e dos Metabolistas Japoneses 

ao Estruturalismo Holandês e ao Neo-Liberty Italiano 

passando mesmo pela Corporate America de 

Yamasaki e Larrabee Barnes, a estrutura do “favo” 

tem sido sistematicamente proposta como uma 

metáfora psicossomática de um espaço padronizado 

progressivamente evolutivo, que acaba por empat-

icamente envolver o seu visitante.

E é este o caso no O Parque Cascais, em que o 

espaço de circulação interna na periferia dos grandes 

pentágonos se desenrola numa sinuosa e envolvente 

progressão empática dentro angulosos corredores.  

Variando em escala e altura, os espaços das salas de 

aulas, a biblioteca, a sala de artes e o refeitório, fluem 

numa sequência de espaços generosos e 

surpreendentes tanto numa perspectiva externa 

como interna.



Envolvidas numa pintura à base de cal, a articulação 

tectónica entre as paredes de tijolo burro com 

expressivas juntas côncavas encimadas por 

paramentos de betão aparente, também este  

caiado, contrastam com os grandes panos de vidro 

contidos em caixilhos de madeira maciça a pintada 

em esmalte branco.  Quando abertos, os vãos 

minimizam a fronteira entre o espaço exterior e interior. 

Cirurgicamente, pequenas frestas criadas por vazios 

entre tijolos permitem a circulação de ar e luz nos 

diferentes pátios interiores.
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Nuno Brandão Costa, Arq.º, Unip., Ld.ª, é um gabinete 

de estudos e projectos de carácter generalista, com 

cerca de uma década de existência.

Tem experiência no desenvolvimento de projectos de 

diferentes escalas e programas onde se destacam a 

habitação unifamiliar, a habitação colectiva, edifícios 

públicos, edifícios de ensino infantil, juvenil e 

universitário, bibliotecas, museus, edifícios de serviços, 

industriais e turísticos.

Tem também uma forte experiência na recuperação 

e reconversão de edifícios existentes e de valor 

patrimonial.

O gabinete aposta numa detalhada qualidade e rigor 

dos projectos, sequenciada de um permanente e 

exigente acompanhamento técnico na fase de 

construção de modo a concretizar em pleno a obra. 

Desenvolve também parcerias com empresas na área 

do Design de equipamento, iluminação, mobiliário e 

ferragens, tendo já desenvolvido algumas séries que 

se encontram no Mercado internacional.

Projecto
PROMONTORIO

Cliente
Parque, Soluções Infanto-pedagógicas, SA

Localização
Cascais

Dimensão
1.400 m² 

Cronologia
Início do projecto: 2008
Conclusão do projecto: 2010



PROMONTORIO

Fundado por Paulo Martins Barata, João Luís Ferreira, 

Paulo Perloiro, Pedro Appleton e João Perloiro, o 

PROMONTORIO teve início em Lisboa, em 1990, como 

estúdio experimental e evoluiu consistentemente para 

uma equipa multidisciplinar de arquitectos, 

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 em obras de grande 

dimensão e complexidade.

Desde o início, a equipa funciona numa estrutura 

coesa, orientada para o desenvolvimento de 

projectos de grande escala urbana, incluindo escolas, 

museus e edifícios institucionais, habitação, escritórios, 

hotéis e outros programas mistos. O PROMONTORIO 

tem desenvolvido projectos para Alemanha, Angola, 

Argélia, Brasil, Bulgária, Cabo Verde, China, Dubai, 

Egipto, Espanha, Geórgia, Hungria, Itália, 

Moçambique, Portugal, Qatar, Roménia, Sérvia, Síria, 

Suíça, Turquia e Vietname, tendo estabelecido 

parcerias em muitos destes países.





MENÇÃO HONROSA
ARQ. JOÃO CRISÓSTOMO | depA [departamento Arquitectura]



Localizado na Pampilheira, área envolvente de 

Cascais, o colégio O Parque Cascais ocupa um 

terreno de forma quase triangular e de grande 

pendente, integrado num loteamento residencial de 

moradias de grandes dimensões.  Inserido num denso 

pinhal, o edifício de dois pisos ocupa o centro do 

terreno, adaptando-se à sua topografia através de 

ligeiras inflexões do seu volume, de modo a preservar 

o maior número possível de árvores. 

Desenvolvido em estreita colaboração com a equipa 

docente e pedagógica do colégio, o conceito de 

projecto questiona os modelos convencionais da 

forma e disposição da sala rectangular, propondo 

interacções espaciais mais fluidas que por sua vez vão 

ao encontro de uma cada vez maior necessidade de 

flexibilidade nas metodologias de ensino, quer ao nível 

pré-primário, quer ao nível do ensino básico. 

 

Na sequência desta pesquisa de diferentes 

alternativas tipológicas e espaciais, a geometria do 

módulo pentagonal foi ganhando consistência como 

sistema capaz de gerar um ambiente unificador apto 

a dar resposta a um projecto educativo dinâmico e 

polivalente.

Conceptualmente, esta matriz geométrica Euclidiana 

gera um espécie de malha de favos que por sua vez 

se expandem em polígonos pentagonais regulares de 

altura variada, organicamente organizados de forma 

absorver o programa.  Simultaneamente, esta solução 

evoca toda uma tradição de pesquisa em torno dos 

padrões orgânicos e das decorrentes composições e 

estruturas alveolares –investigação fértil a partir da 

segunda metade do século XX. 

Desde Yona Friedman e dos Metabolistas Japoneses 

ao Estruturalismo Holandês e ao Neo-Liberty Italiano 

passando mesmo pela Corporate America de 

Yamasaki e Larrabee Barnes, a estrutura do “favo” 

tem sido sistematicamente proposta como uma 

metáfora psicossomática de um espaço padronizado 

progressivamente evolutivo, que acaba por empat-

icamente envolver o seu visitante.

E é este o caso no O Parque Cascais, em que o 

espaço de circulação interna na periferia dos grandes 

pentágonos se desenrola numa sinuosa e envolvente 

progressão empática dentro angulosos corredores.  

Variando em escala e altura, os espaços das salas de 

aulas, a biblioteca, a sala de artes e o refeitório, fluem 

numa sequência de espaços generosos e 

surpreendentes tanto numa perspectiva externa 

como interna.

BLOCO NO AVENAL
CONDEIXA-A-NOVA
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MEMÓRIA DESCRITIVA
O Bloco no Avenal não é mais que uma resposta 

concreta a um problema abstracto.

Para uma casa rural, de fim-de-semana, um 

enunciado vago, uma única pista fornecida pelo 

cliente: “sentimos a necessidade de fazer uma 

intervenção, pensamos que no exterior”. O projecto 

de arquitectura começou um passo atrás do habitual 

– antes de resolver a equação foi necessário 

inventá-la, ou melhor, descobri-la.

Percebemos, afinal, que a necessidade do cliente se 

prendia com uma intervenção espacial que fizesse a 

casa-mãe dialogar com o logradouro – numa cota 

superior - desafogando-a do terreno que a esmagava 

num pátio, aumentando-lhe o horizonte, melhorando 

  a circulação e melhorando o momento de chegada 

à casa. Além disso, e acima de tudo, era necessário 

habitar a cota superior.

Guardámos as palavras horizonte, circular, estar e 

habitar.

A partir da cota inferior, a de implantação  da 

casa-mãe, trabalha-se a sua libertação do terreno 

que a esmagava. Num jogo de cotas e planos, dois 

muros rasgam o terreno e condensam uma escada, 

abrindo a casa ao logradouro. O branco traz a luz 

necessária, enquanto a textura do tijolo o conforto.

Na cota superior, a eixo com a escada, como limite e 

como “elemento rótula”, desenha-se o abrigo. 

 

Conjugam-se aqui os elementos primordiais: a matéria 

(abrigo), habitada na sua espessura pela água e pelo 

fogo. É mais uma vez explorada a leveza e o conforto 

da textura branca criada pelo tijolo pintado de junta à 

face. 

O negativo no bloco, em jeito de janela, onde se 

encontra o lugar da água, é também ponto de fuga 

da escada que sobe. 

A cobertura, em sumo equilíbrio, projecta-se no vazio, 

ao mesmo tempo que comprime o espaço 

potenciando a ideia de acolhimento, de aconchego. 

O lugar constrói-se também deste confronto entre a 

pureza do branco e a rudeza do betão cru.



Os buxos (arbustos replantados), que crescem, 

adicionam mais uma textura e são plano cenário, 

horizonte verde, orgânico que envolve toda a 

intervenção.

Os grandes mestres nórdicos, com destaque para 

Alvar Aalto, serviram de guia para o tratamento e uso 

que se fez do tijolo cerâmico nesta obra.

Na concepção deste projecto, a ideia de planos lisos 

não fazia sentido. Era claramente necessário algo 

mais denso, mais tectónico, de maior conforto físico e 

visual. Era necessário um material que potenciasse a 

“sensação de lugar”. A opção do tijolo de face à vista 

tornou-se aqui primordial.

Pela escala da obra, a opção de pintar o tijolo foi 

absolutamente essencial: conferiu uma leveza 

acrescentada e uma luz sublime, indispensável àquele 

lugar. Por seu lado, a opção de utilizar a junta à face 

diminui a importância de cada peça individualmente 

permitindo explorar todo o conjunto de tijolos mais 

como textura, fundamental para a adequação do 

material à escala da intervenção.
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ARQ. JOÃO CRISÓSTOMO | depA [departamento Arquitectura]

João Crisóstomo nasceu em Coimbra em 1985 e é 

formado pelo Departamento de Arquitectura da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 

de Coimbra (2009). Entre 2006 e 2007 foi bolseiro 

Erasmus na TU Delft, Holanda. Foi director da revista NU 

entre 2007 e 2008, tendo sido membro da equipa 

editorial desta revista entre 2003 e 2009. Desde então 

tem escrito regularmente sobre arquitectura em 

revistas da especialidade.

ntre 2008 e 2012 colaborou no atelier Pedra Líquida,

E tendo aí desenvolvido essencialmente um trabalho 

projectual crítico na área da requalificação de 

edifícios urbanos. Deste período destaca-se o 2º lugar 

(em colaboração) no Concurso Internacional para a 

Requalificação do Edifício do Museu do Carro 

Eléctrico, Porto, 2010. Colabora actualmente no 

atelier MVCC Arquitectos.

Ainda em 2009 é co-fundador do colectivo depA 

[departamento Arquitectura], um grupo de discussão 

e criação arquitectónica, tanto na sua forma de 

projecto como nas suas variáveis teóricas e 

interdisciplinares. Do trabalho desenvolvido pelo 

depA, destacam-se o 1º lugar no Concurso 

Internacional para o Museu Santiago Ydáñez, Puente 

de Génave, Espanha, 2011, e a curadoria da 

exposição “On the Run” que lançou um olhar crítico 

sobre o modelo de concurso em arquitectura, 

exposição integrada na ARQ OUT 2011.





CANDIDATURAS FINALISTAS
Foram apresentadas 34 candidaturas. Dessas candidaturas e após 

apreciação individual, procedeu-se à selecção de 9 candidaturas 

por cada elemento do júri. Dessas 9 candidaturas foram 

seleccionadas as 9 mais votadas.

Neste capítulo iremos apresentar as 6 candidaturas restantes.





ESCOLA SECUNDÁRIA DE SANTO ANDRÉ - Arq. Pedro Matos Gameiro



ESCOLA SECUNDÁRIA ROCHA PEIXOTO - Arq. José Gigante e Arq. João Gomes



HOSPITAL ESCOLA UNIVERSIDADE FERNANDO PESSOA - Arq. Luis Pinto de Faria e Arq. Miguel Faria Correia



REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO ROBINSON - Arq. Souto Moura e Arq. Graça Correia



EDIFÍCIOS “QUINTA DO LOUREDO” - Arq. José Gigante e Arq. João Gomes



ESPAÇO 355 REABILITAÇÃO DE UM ESPAÇO COMERCIAL - Arq. Tiago Reis de Oliveira (10 Dedos Valentes Arquitectura)





CANDIDATURAS SELECCIONADAS
Neste capítulo do Prémio de Arquitectura em Tijolo Face à Vista 

iremos apresentar as 34 candidaturas seleccionadas, exceptuando 

as que já foram apresentadas anteriormente.



PAVILHÃO MULTIUSOS DE ODIVELAS, Arq. José Cid, Arq. Isabel Aires MORADIA UNIFAMILIAR ALTO DA CORREDOURA, Arq. José Cid, Arq. Isabel Aires

ESCOLA SECUNDÁRIA HORTÊNSIA DE CASTRO, Arq. Candido Chuva Gomes CENTRO ESCOLAR DE ANTAS, Arq. Joaquim José Silva Garcia



LOTEAMENTO CAMINHOS DO MAR, Arq. Carlos Manuel Reis de Figueiredo HABITAÇÃO UNIFAMILIAR QUINTA DO MORGADO, Arq. Clóvis Cesário Lopes

CASA DE MIRA, Arq. Rodrigo Martingo Cruz MORADIAS SUSÃO CONDOMÍNIO PRIVADO, Arq. Manuel António Pinto Oliveira



CASAL DE GUERAL, Arq. Joel Silva, Arq. José Pedro Gonçalves RESIDÊNCIAS DE ESTUDANTES, UNIVERSIDADE DE AVEIRO, Arq. Adalberto Dias

ESCOLA SECUNDÁRIA DR. MANUEL LARANJEIRA, Arq. Rui Lacerda CENTRO NÁUTICO DE MONTEMOR-O-VELHO, Arq. Miguel Figueira



ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCRITÓRIOS, AV. ALMIRANTE COUTINHO
Arq. Cecília Anacleto Moreno

CASA ALBERTO FERREIRA, Arq. Nuno Barbosa

CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE ATLETISMO DO JAMOR, Arq. João Pedro Vieira BARCELOS RESIDENCE, Arq. José Pedro Gonçalves



ESCOLA SECUNDÁRIA DR. AZEVEDO NEVES, Arq. João Lúcio Lopes RESIDÊNCIA MONTEPIO GERAL, Arq. José Sarmento Gomes Mota

CENTRO DE DIA SANTO ANTÃO DO TOJAL, Arq. Vítor Faísca ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE, AVEIRO, Arq. Paulo Cirne



EQUIPAMENTO SOCIAL NA SERRA DO BOURO, Arq. Nelson Paciência CRECHE DOS REDONDOS, Arq. Hestnes Ferreira 

CONJUNTO RESIDENCIAL A SUL DA ESTAÇÃO DE AVEIRO, Arq. João Lúcio Lopes CENTRO COMUNITÁRIO PAROQUIAL DE FAMÕES, Arq. Carlos Almeida Marques
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