


ARQUITETURA 3.0 

PROMOÇÃO DE NOVOS MODELOS DE INTERNACIONALIZAÇÃO
A arquitetura portuguesa tem obtido, nos últimos anos, um 
significativo reconhecimento internacional, tendo os arquitetos 
portugueses, com especial relevância para Álvaro Siza Vieira e 
Eduardo Souto de Moura, recebido as mais altas distinções e 
prémios internacionais, incluindo o Prémio Pritzker. 

Enquadrado no âmbito da missão da Fundação de Serralves de 
estimular o interesse e o conhecimento de públicos pela arte 
contemporânea, pela arquitetura, pela paisagem e por temas 
críticos para a sociedade e seu futuro, o projeto pretende dar 
visibilidade ao talento, qualidade e capacidade dos profissionais 
de arquitetura da região. 
O projeto Arquitetura 3.0 compreende a dinamização de um 
conjunto integrado de iniciativas de diferentes tipologias que 
contribuem para a diversificação e aprofundamento da base 
exportadora da economia regional, promovendo a interna-
cionalização do setor da arquitetura regional, numa dinâmica 
colaborativa. Neste contexto, a Fundação de Serralves organiza 
o workshop Arch International Challenges, que decorre nos dias 
24 e 25 de Janeiro, como estímulo para uma reflexão alargada 
que impulsione o potencial da internacionalização.

WORKSHOP  

ARCH INTERNATIONAL CHALLENGES 
A palavra work em arquitetura, tornou-se mais ampla e 
abrangente nos últimos anos. Os arquitetos passaram a tra-
balhar numa escala global, através de concursos, da curadoria 
ou da docência, numa lógica colaborativa internacional. 

O workshop Arch International Challenges, inserido no 
projeto Arquitetura 3.0 – Promoção de Novos Modelos de 
Internacionalização, que decorrerá no próximo dia 24 e 25 
de janeiro no auditório de Serralves, visa constituir-se como 
um momento de reflexão, de discussão e de exploração de 
novos caminhos e processos para a internacionalização da 
Arquitetura com especial destaque para a Região Norte. 

Ao envolver diversos oradores convidados do setor da ar-
quitetura e organizações que promovem redes e experiências 
de sucesso ao nível da internacionalização, este evento funcio-
nará como plataforma criativa e aberta para gerar uma visão 
atual e global da arquitetura portuguesa  



[A] AINDA ARQUITECTURA
Luis Tavares Pereira (Lisboa, 1966) é arquitecto (FAUP, 1991; 
M.Arch Princeton, 1996). Sócio fundador do atelier [A] Ainda 
Arquitectura (Porto, 1998) com prática significativa de colabora-
ções com Museus, Artistas ou Curadores, incluindo a Fundação 
de Serralves ou o Museu Nacional da Geórgia, onde desenvolve 
actualmente o projecto para o Museu da Virgem Maria, em Tbilisi.

É também crítico de arquitectura freelance, membro do 
Parlamento Europeu de Cultura e Integrou a direcção da 
OASRN (2005-2010). Foi Comissário de exposições e eventos de 
arquitectura como a Bienal de Arquitectura de Veneza, Museu 
de Serralves, programa Allgarve, Capital Europeia da Cultura 
Porto 2001, Trienal de Arquitectura de Lisboa ou Ordem dos 
Arquitectos. Recentemente foi Comissário Nacional da 5ª edi-
ção Habitar Portugal 12-14, e coordenou com Teresa Novais o 
programa ARQ 3.0 – Networking internacional.

—

A*L - ALEXANDRE LOUREIRO ARCHITECTURE STUDIO
Alexandre Loureiro nasceu no Porto em 1979. Formou-se em 
arquitectura na Faculdade de Arquitectura da Universidade 
do Porto onde frequenta o Programa de Doutoramento em 
Arquitectura - Dinâmicas e Formas Urbanas.

Realizou estágio em Roterdão com Döll - Atelier voor 
Bouwkunst, e de regresso a Portugal colaborou com Paulo 
Providência Arquitectos Associados. 

Estabeleceu a*l - atelier alexandre loureiro onde desenvol-
ve a sua actividade de projecto. Foi membro fundador da 
10.11-Plataforma de Contaminação Cultural para criação 
de conteúdos em arquitectura e arte. Projecto seleciona-
do para Trienal de Arquitectura de Lisboa 2013 com o filme 
CADAVRE EXQUIS. 

1º Prémio no concurso WIP13 (Work in Progress 2013) do 
Projecto Casa.

1º Prémio Reabilitação na Construção 2016.

Menção de Honra no Prémio João de Almada 2017.

Tem algumas publicações científicas e de opinião em revistas da 
especialidade sobre sustentabilidade.

Vive e trabalha no Porto.

—

ANA MAIO
Ana Maio Pinheiro Machado, nasceu em 1976 no Porto. Divide 
a sua prática profissional entre o comissáriado, a produção de 
eventos de arquitectura e investigação. Desde 2013 colabora 
com o Museu de Serralves, no desenho do layout das exposi-
ções. Integra a equipa de coordenação do Projeto “Arquitetura 
3.0 – Promoção de Novos Modelos de Internacionalização” e 
comissária do workshop Arch International Challenges. Foi vo-
gal do Conselho Directivo da Ordem dos Arquitectos Secção 
Regional Norte OASRN e co-responsável pelo Pelouro da 
Cultura desde 2007 até 2013, co-responsável pela curadoria 
do Centenário Arménio Losa (exposição, mapa de arquitectu-
ra, concerto, ciclo de conferências); Ciclo de video "Discursos 
Revisitados", Mapa de Arquitectura Marques da Silva, Álvaro 
Siza, Eduardo Souto Moura, e Ciclo de visitas Guiadas Obra 
Aberta, etc. Frequentou Programa de Doutoramento-
Projectos Arquitectónicos na ETSAB, Universidade Politécnica 
da Catalunha, com Tese de Doutoramento sobre o tema: João 
Andresen 'Una Encuesta a La Tradición'. Em 2001, foi Bolseira 
do programa Leonardo da Vinci. Em 2005 iniciou actividade 
como profissional liberal, após 5 anos de colaborações em di-
ferentes gabinetes do Porto e de Barcelona.

—

ANC ARQUITECTOS
aNC arquitectos foi fundado em 1991, no Porto, por Teresa 
Novais (n.1962) e Jorge Carvalho (n.1964) ambos licenciados 
em arquitectura pela FAUP. Entre 1988 e 1990 estagiaram 
em Londres com Foster Associates e David Chipperfield 
Architects respetivamente. Teresa Novais colaborou com 
Eduardo Souto Moura até 1996 e Jorge Carvalho com 
Álvaro Siza até 1999.

Prémio da IX Bienal Ibero Americana de Arquitetura e 
Urbanismo 2014 e Nomeação para o European Union 
Prize for Contemporary Architecture Mies van der Rohe 
Award em 2011 com a obra Escola Básica de Leça do 
Balio; Seleção Respect for Architecture Porto 2012 com 
o Restaurante Gosho; Prémio P.A.U.M.A. em 2007 com 
o Centro de Assistência e Manutenção de Autoestrada 
em Aveiro e medalha de prata no Prémio Europeu Luigi 
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Cosenza 2002 com a Casa no Campo 1. aNC arquitectos 
foi o atelier local na obra da Casa da Música, projeto de 
Rem Koolhaas  / O.M.A.

Teresa Novais e Jorge Carvalho têm sido críticos convidados 
na UAL (Lisboa), dARQ (Coimbra), UCD (Dublin), UL (Limerick), 
Ensase (Saint-Étienne),e Jade University (Oldenburg). Jorge 
Carvalho é desde 2010 professor convidado no dARQ da 
Universidade de Coimbra e leciona na Faculdade de Arquitectura 
e Artes da Universidade Lusíada Porto. Desenvolvem também 
actividades diversas no âmbito do debate disciplinar. Teresa 
Novais foi presidente do Conselho Directivo da Secção Regional 
Norte da Ordem dos Arquitectos entre 2008/2010 e vogal, co-
-responsável pelo pelouro da Cultura, entre 2005/2007.
—

ANDRÉ CAMPOS . JOANA MENDES ARQUITECTOS
André Campos
(Porto, 1977) é licenciado em Arquitectura pela FAUP, Faculdade 
de Arquitectura Universidade do Porto, em 2005.
Entre 1999 e 2002 colabora em diversos atelieres de ar-
quitectura. 
Colaborou no escritório do Arq. Eduardo Souto de Moura de 
2002 a 2012.
Em 2002 inicia actividade em escritório próprio com a Arq. 
Joana Mendes.
Professor assistente do M.I. de Arquitectura, ULP – Projecto 
4º ano (Regente da cadeira – João Pedro Serôdio), desde 2012.

Joana Mendes
(Lisboa, 1978) é licenciada em Arquitectura pela FAUP, Faculdade 
de Arquitectura Universidade do Porto, em 2002.
Colaborou no escritório do Arq. Carlos Prata de 2002 a 2010.
Em 2002 inicia actividade em escritório próprio com o Arq. 
André Campos.
Dos seus trabalhos destacam-se diversos concursos nacionais 
e internacionais e diversas obras particulares.

1º PRÉMIO
2017 – Concurso para a Nova Sala de Exposições e Centro de 
Congressos de Bruges, Bélgica
Em co-autoria com Eduardo Souto de Moura e Meta Archtitects.
2016 – Concurso para Centro de Reabilitação Psicossocial da 
Fundação Champ-Fleuri em Glion, Suíça
Em co-autoria com André Tavares.
2015 – Concurso para o novo Crematório em Évere, 
Bruxelas, Bélgica 
Em co-autoria com Eduardo Souto de Moura e Atelier 
d’architecture Mathen.
2014 – Concurso para Escola Primária em Aarwangen“ 
Schulhaus in Aarwangen”, Berna, Suíça 
Em co-autoria com Oliver Brandenberger e Adrian Kloter.

—

BRANDÃO COSTA ARQUITECTOS
Nuno Brandão Costa (Porto, 1970) licencia-se pela FAUP em 
1994, onde lecciona a Cadeira de Projecto 4 desde 2001 e se 
doutorou em 2013.

Entre 1992 e 1993 faz um estágio curricular com Herzog & 
de Meuron em Basileia na Suiça, entre 1993 e 1997 colabora 
com José Fernando Gonçalves & Paulo Providência no Porto 
e em 1998 inicia a sua actividade na sequência do 1º prémio 
no Concurso para o projecto da Biblioteca da Faculdade de 
Ciências Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

O seu trabalho foi exposto na 8ª Exposição Internacional da 
Bienal de Veneza em 2004; na Bienal de arquitectura de São 
Paulo em 2005; “Portugal Now”, Cornell University, Nova Iorque 
em 2007; “Tradition is inovation” Tokyo em 2011, na Trienal de 
arquitectura de Milão em 2004 e 2014 e na 2a Bienal de arqui-
tectura de Chicago em 2017.

Autor dos projectos expositivos da Trienal de Arquitectura de 
Lisboa em 2007 e 2016.

Nomeado para o prémio “Mies Van der Rohe”, 2008, BSI - Swiss 
Architectural Award, 2012 e o Prémio FAD, 2017

É-lhe atribuido o Prémio revelação e mérito “Jornal Expresso 
/ SIC”  em 2004, o Prémio Secil em 2008 e o Prémio Vale da 
Gândara em 2010/2011.

Professor e crítico convidado em numerosas universidades. 

Coordenador e professor do Curso de Estudos Avançados em 
Projecto de Arquitectura (EAPA 2014/2015) na FAUP.

Conferencista em Seminários e Faculdades de Arquitectura na 
Alemanha, Argentina, Bulgaria, Colombia, Croácia, França, Itália, 
Macedónia, Portugal, Republica da Irlanda, Espanha e Suiça.

—

CAMILO REBELO ARQUITECTO
1972  Nasceu no Porto
1976/88 Estudou no Colégio Alemão do Porto
1990/96 Estudou Arquitetura na Faculdade de Arquitectura da 
Universidade do Porto
1996 Licenciado em Arquitetura pela FAUP
1994/98 Colaborador de Eduardo Souto Moura, Porto-Portugal
1998/99 Colaborador de  Herzog & de Meuron, Basileia-Suiça
2000 Início da atividade liberal



Receberam vários prémios de entre os quais destacam: Menção 
Honrosa Prémio Andrea Palladio; Menção Honrosa Premio 
INArch, pelo Instituto Nacional de Arquitectura Roma. (1990); 

Têm obra construída em Portugal e no estrangeiro e está pu-
blicada em Portugal, Espanha, França, Itália, India, Alemanha, 
Olanda, Eslovénia, EUA, Brasil, Chile, Croácia, Coreia do Sul, 
China e Japão.

—

CARLES MURO
É licenciado em Arquitectura pela ETSABarcelona, (1991).
Trabalhou, enquanto estudante, com Elías Torres e José A. 
Martínez Lapeña em Barcelona (1987-1991) e, posterior-
mente, com Álvaro Siza, no Porto (1992-1993), antes de 
iniciar a sua atividade profissional em 1993. Entre as suas 
obras construídas destacam o Mercado Municipal de Inca 
(Maiorca) e os Centros de Atenção Primária de Castellar del 
Vallès e Tordera (Barcelona).

Tem desenvolvido uma intensa atividade docente enquanto 
professor da ETSAB (1993-2015) e director da Pos-graduação 
“Arquitetura: Crítica e Projeto” da Universidade Politécnica 
de Catalunha (1998-2002). Tem sido docente na Architectural 
Association School of Architecture de Londres (Unit Master, 
1996-1998), professor convidado em diversas escolas de ar-
quitectura e, atualmente, é professor da Graduate School of 
Design da Universidade de Harvard.

Membro do Conselho Editorial de diversas publicações e 
director da coleção “Pre-Textos de Arquitectura”. Uma im-
portante seleção dos seus escritos tem sido recolhida no 
libro “Arquitecturas Fugaces” (Lampreave, Madrid, 2007). 
Desde maio de 2017 é Curador Adjunto de Arquitectura do 
Museu de Serralves, no Porto.
—

CARLOS CASTANHEIRA
Lisboa, 1957
Curso de Arquitetura da Escola Superior de Belas Artes da 
Universidade do Porto 1976-1981.
De 1981 a 1990 trabalhou como arquiteto em Amsterdam e fre-
quentou o Curso de Arquitetura da Academie Voor Bouwkunst 
Van Amsterdam.

ATIVIDADE ACADÉMICA
1999/13 Professor Convidado FAUP U. Porto
2008/11 Professor Convidado EPFL Lausanne – 2010/11 com 
Eduardo Souto Moura
2011/12  Assistente Convidado Accademia di Mendrisio com 
Eduardo Souto Moura
2011/12 Professor Convidado ETSA U. Navarra
2014/15 Professor Convidado FLUP U. Porto
2015/18 Professor Convidado Politécnico di Milano – 
Polo Piacenza

PRÉMIOS E DISTINÇÕES 
2004 Primeiro prémio – Concurso internacional para o Museu 
do Côa
2007 Menção honrosa – Concurso internacional para o Museu 
de Arte Moderna de Varsóvia
2008 Nomeado para o Star Tracking – Global Portuguese Talent
2009 Selecionado para o Europe 40 under 40
2010 Menção honrosa – Concurso para o Museu do Carro 
Elétrico do Porto
2012 Nomeado para o Prémio BSI
2013 Prémio Bauwelt – Museu do Côa, Portugal
2013 Prémio Baku UIA International – Museu do Côa, Portugal
2014 Prémio Douro – Museu do Côa, Portugal
2017 BBC2 – Extraodinary Homes – Casa Ktima na Grécia
2017 Baku UIA International Award 1º Prémio – Casa Ktima 
na Grécia

—

CANNATÀ & FERNANDES ARQUITECTOS
A CANNATÀ & FERNANDES ARQUITETOS foi fundada em 
1984 pelos arquitectos Fátima Fernandes e Michele Cannatà, 
e elabora projetos nas áreas de Arquitectura, Planeamento e 
Urbanismo, Design, Design Gráfico e Engenharia, junto com 
atividade editorial e de curadoria.  

Entre outras, foram comissários das exposições e editaram 
os livros: Moderno Escondido (1997); Arquitectura do Espaço 
Público (1998); Construir no Tempo (1999); A Tecnologia na 
Arquitectura Contemporânea (2000); Des-Continuidade (2005), 
este em colaboração com Eduardo Souto de Moura, Nuno 
Grande e Jorge Figueira.

Foram convidados por universidades e instituições culturais de 
âmbito internacional destacando-se: Bienal de Veneza (1996); 
Exposição Internacional de Arquitectura na Basílica Palladiana, 
Vicenza, Itália (1991); Trienal de Milão (1997); PortugalNow 
no Departamento de Arquitectura, Arte e Planeamento da 
Universidade de Cornell New York, USA (2007); Construir, 
Habitar, Pensar no IVAM Instituto Valenciano de Arte Moderna, 
Valência, Espanha (2008); Arquitectura de Autor na ETS de 
Arquitectura da Universidade de Navarra (2008).  



Em 1993 cria Carlos Castanheira & Clara Bastai, Arquitectos 
Ldª com a arquiteta Maria Clara Bastai.
Desenvolvendo a sua atividade essencialmente no campo das 
obras privadas, tem participado em júris de concursos de ar-
quitetura, conferências, cursos, comissariado, exposições, 
editando e publicando livros e catálogos.
Desde estudante que colabora com o arquiteto Álvaro Siza em 
projetos em Portugal mas sobretudo no estrangeiro.

PRÉMIOS:
2005 Prémio Nacional de Arquitectura em Madeira - PNAM, 
AIMMP - Casa Avenal
2011 Prémio Nacional de Arquitectura em Madeira - PNAM, 
AFN/MA - Casa de Adpropeixe
2011 - Menção Honrosa no Prémio Nacional de Arquitectura em 
Madeira – PNAM - Adega Casa da Torre
2015 - Archdail Internacional Price- Office building of the year 
2015, em co-autoria com o Arq. Álvaro Siza - Building on the 
Water- Shihlien Chemical, Jiangsu, China
2015 - Prémio Best Wine of Tourism 2015 – Vencedor regional na 
categoria de Arquitectura e Paisagem - Adega Quinta da Faísca
2015 - Menção Honrosa na Qualidade Estrutural da Obra do 
Prémio Nacional da Arquitectura em Madeira - PNAM - Centro 
Equestre-Empreendimento Agro-pecuário
2015 - Prémio Valomor e Municipal de Arquitectura, Câmara 
Municipal de Lisboa, em co-autoria com o Arq. Álvaro Siza - 
Terraços do Carmo

—

CIRCO DE IDEIAS
A Circo de Ideias, fundada no Porto em 2008 enquanto associa-
ção cultural sem fins lucrativos, tem como objectivo promover 
a divulgação e o estudo da arquitectura. Em 2014, os directo-
res — Joana Couceiro, Magda Seifert e Pedro Baía — decidiram 
instalar-se no Bairro da Bouça, num espaço onde desenvol-
vem o trabalho de editora, livraria e galeria de arquitectura. 
Desde 2014, a galeria tem apresentado várias exposições de 
arquitectura e a livraria, especializada em arquitectura, tem 
organizado vários lançamentos e debates. Do catálogo da edi-
tora constam livros com projecção internacional como «Berlim: 
Reconstrução Crítica» (2008), «Open Source» (2010), «Koolhaas 
Tangram» (2014), «Building Views» (2017) ou «Arcosanti» (2017). 
Destacam-se no catálogo alguns títulos importantes para uma 
maior compreensão da especificidade da cultura arquitectónica 
portuguesa como «Marrocos, 1967» (2011), «Anos 1980» (2012), 
«Vítor Figueiredo: fragmentos de um discurso» (2012), «Vítor 
Figueiredo: Projectos e Obras de Habitação Social 1960-1979» 
(2015) ou «Bartolomeu Costa Cabral. 18 Obras» (2016). Destaca-
se ainda a publicação de dois livros singulares: «A casa do 
senhor Malaparte» (2015) e «Zé Gigas, poeta popular. Antologia 
poética 1962-2017» (2017). A Circo de Ideias tem contado com 

vários apoios: desde o apoio financeiro da Direcção-Geral das 
Artes, passando pelo patrocínio da Caixa Geral de Depósitos, 
até ao estabelecimento de parcerias pontuais com a Fundação 
de Serralves, a Casa da Música e a Faculdade de Arquitectura da 
Universidade do Porto, entre outros.

—

CORREIA/RAGAZZI ARQUITECTOS
Graça Correia (Porto, Portugal, 1965) Licencia-se em 
Arquitectura pela FAUP em 1989 e colabora com o arqui-
tecto Eduardo Souto de Moura desde essa data até 1995, 
com quem desenvolve mais tarde projectos em co-autoria. 
Defende a Tese de Doutoramento: Ruy Jervis d’Athouguia – A 
Modernidade em Aberto, em 2006, na UPC em Barcelona. É 
Professora Auxiliar e Directora do curso de Doutoramento na 
FCATI, ULP, tendo lecionado na ULusófona e na FAUP como 
Professora Convidada, efectuando na mesma categoria revi-
sões críticas em diversas universidades. Publica regularmente 
artigos em revistas da especialidade e tem participado em vá-
rios seminários e conferências em Portugal e no estrangeiro.

Roberto Ragazzi (Poggio Rusco, Italy, 1969) Licencia-se em 
Arquitectura no IUAV, 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 Virgínio Moutinho.

Em 2005, criam a CORREIA/RAGAZZI ARQUITECTOS, e as 
suas obras têm sido premiadas e publicadas em Portugal e um 
pouco por todo o mundo. O escritório foi reconhecido em Nova 
Iorque com a distinção “EUROPE 40 UNDER 40”. Foi finalista do 
Prémio Secil, recebeu, em S. Francisco, a Medalha de Prata nos 
SPARKAWARD, com os Azulejos CZECH, em Berlim o prémio 
BEST ARCHITECTS 16 e foi duplamente vencedor do PRÉMIO 
NACIONAL DE REABILITAÇÃO URBANA em 2017.
—

DepA ARCHITECTS
Formado no Porto e explorando a complementaridade dos seus 
elementos, o coletivo depA é um espaço de discussão e criação 
arquitetónica, tanto na sua forma de projeto como nas suas 
variáveis interdisciplinares. O depA tem desenvolvido projetos 



de arquitetura das mais variadas escalas e elevados graus de 
exigência, de encomenda tanto pública como privada. Desses 
trabalhos destacam-se a Casa do Rosário, no Porto, selecio-
nada como obra finalista do Prémio Nacional de Arquitetura 
em Madeira 2017 e selecionada nos prémios ENOR; a Casa da 
Cultura de Pinhel, em Pinhel, finalista dos Prémios FAD 2015, 
Prémio Melhor Trabalho de Museografia, Menção Honrosa para 
Melhor Museu Português da APOM e obra selecionada pela 
Ordem dos Arquitectos para a coletânea Habitar Portugal 12-
14; e o Bloco do Avenal, em Condeixa-a-Nova, Menção Honrosa 
no Prémio de Tijolo de Face à Vista Vale da Gândara 2013.

Para além da encomenda pública e privada, o atelier tem desen-
volvido uma intensa pesquisa projectual através da participação 
em inúmeros concursos internacionais, nos quais se destacam o 
1º prémio para a elaboração do projeto do futuro Museu de Arte 
Contemporânea Santiago Ydáñez (2010), em Jaén, Espanha, o 
2º prémio no concurso para a reabilitação da casa da Quinta 
de Baixo (2014), promovido pela Águas do Porto EM, no Porto 
e o 1º prémio no concurso para a elaboração do projecto das 
Ligações Pedonais Mecanizadas nas encostas do Palácio de 
Crista, Miragaia e Virtudes na cidade do Porto.

—

DIOGO BURNAY
Nasceu em Oeiras, vive e trabalha entre Halifax e Lisboa. 
Licenciatura em Arquitectura pela Faculdade de 
Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa e Mestrado 
em Arquitectura pela Bartlett School of Architecture da 
University College London.
Arquitecto inscrito na OA desde 1989.
Professor Associado e Director da Escola de Arquitetura da 
Dalhousie University, Canadá desde 2012. 
Ensinou na Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica 
de Lisboa, na Faculdade de Arquitectura das Universidades de 
Hong Kong, Minnesota e Texas-Arlington e no PARQ-EUVG.
Examinador Externo na Bartlett School of Archtecture da 
University College London, entre 2010 e 2015.
Frequentou o Programa Visiting Teachers da Architectural 
Association em 2007.
Trabalhou com Henrique Chicó e com Maria Manuel Godinho 
de Almeida e Duarte Cabral de Mello em Lisboa, na BDP em 
Londres, e com Manuel Vicente e com Irene Ó e António Bruno 
Soares em Macau. 
Fundou com Cristina Veríssimo CVDB ARQUITECTOS, es-
critório de arquitetura com diversos projectos e obras 
premiados, expostos e publicados nacional e internacional-
mente, com destaque para o 1º prémio da IHRU 2008, 1º 
prémio WAN em 2013 na categoria de edfícios educativos 
- obras construídas, o prémio Archdaily Best Educational 

Building of the Year em 2014 e uma alta recomendação da 
Architectural Review Schools em 2015.
—

ELIZABETH HATZ
Elizabeth B. Hatz é uma arquiteta com base em Estocolmo, 
AA Diploma/SAR/MSA, profesora e curadora de arte, que 
reparte o seu tempo entre prática profisional, pesquisa e au-
las na Universidade de Limerick (IE) e KTH Royal Institute of 
Technology (SE). 

A sua obra construída inclui a Sede da Kodak em 
Gotenburgo, a Stockholm Globe Arena e os edifícios para 
AKSO-Nobel, em Estocolmo.

Hatz foi comissária de EV+A 2010 - Matters, um destacado 
evento de arte irlandés. Enquanto líder do SAR (Associação 
Nacional de Arquitetos Suecos), cofundou Fargfabriken, uma 
plataforma de Arte e Arquitetura en Estocolmo, onde é membra 
do conselho.

Além da sua produção artística e arquitetónica, Elizabeth 
trabalha na organização de projetos para instituições pú-
blicas e privadas. 

Foi convidada a formar parte do júri do Prémio The Ralph 
Erskine Award, do Concurso para Stortorget em Kalmar (gan-
ho por Caruso St John) e do Concurso para o Museo Nobel em 
Estocolmo. Foi ainda orientadora de alguns trabalhos de in-
vestigação na KTH e participou em avaliações curriculares de 
diferentes escolas de arquitetura. 

Desde 2004, Hatz é membra da Real Academia de Agricultura e 
Floresta da Suecia.

Foi publicada na Suecia, Italia, Irlanda e, recentemente, 
no Drawing Matter, de Reino Unido, com um trabalho ex-
perimental próprio. 

Entre as suas exposições destacam “Permanence”, na 
Fargfabriken (SE); “Recycling Space”, na Lund Art Hall (SE); 
“Describing Architecture” na National Assembly Hall em Dublin 
(IE) e “Paper Mastaba” na EV+A MATTERS em Limerick (IE).

—

FAHR 021.3
FAHR 021.3® é um estúdio criativo e experimental premia-
do internacionalmente, que foca o seu trabalho entre a 
Arte e a Arquitetura.

Proveniente da palavra germânica Erfahrung (experiência), 
FAHR 021.3 apresenta-se como uma oficina laboratorial 
que desenvolve estratégias conceptuais no limiar da con-
tradição, da descontextualização e do inesperado.

A inquietude e a vontade constante de procurar novas soluções, 



dão origem a uma diversidade de atuações que variam na escala, 
temporalidade, materiais, cor e manifesto.

Explorando a fronteira entre disciplinas, FAHR  desenvolve in-
tervenções arquitectónicas em diferentes escalas com novos 
fins imaginativos.

FAHR021.3® foi fundada por Filipa Frois Almeida e Hugo Reis em 
2012 no Porto.

—

FIGUEIREDO+PENA ARQUITECTOS
Figueiredo+Pena Arquitectos desenvolve desde 2005 projectos 
de planeamento urbano, edifícios públicos, escritórios, comér-
cios ou habitação.

Colaboramos regularmente com os escritórios de Souto de 
Moura, S.A., Álvaro Siza Arquitectos S.A. e MVCC, Lda. (Camilo 
Cortesão e Mercês Vieira). Estas colaborações permitiram-nos 
participar do desenvolvimento de projetos de grande escala, 
nacionais e internacionais.

Somos parte do coletivo CCFP Architectes (Porto-Lausanne, 
com os escritórios Craft e Compago) com quem temos leva-
do a cabo concursos, projectos e acompanhamento de obra 
na Suiça. Também integramos o coletivo OPTIMO (Porto-
Paris, com os escritórios ActUrba e LeMeRou Architectes) 
com quem desenvolvemos concursos e projetos de planea-
mento urbano em França.

Recentemente fomos selecionados para integrar a exposi-
ção "Habitar Portugal 2012-14", promovida pela Ordem dos 
Arquitetos, com o projeto da Escola Primária das Taipas. 
Obtivemos em Dezembro de 2014 o primeiro prémio no con-
curso internacional para a ampliação do edifício de residências 
assistidas Les Berges du Léman, em Vevey, Suíça.

No momento estamos a acompanhar as obras:
Reabilitação de 3 edifícios para habitação na Rua do Almada, Porto;
Ampliação do edifício Les Berges du Léman, Vevey, Suíça;
Terminal de transportes de Carnide-Pontinha, Lisboa (com MVCC);
Barragem Foz-Tua, Portugal (projeto Souto Moura);
Estação de Metro Municipio, Nápoles, Itália (projecto Álvaro 
Siza e Souto Moura)

Equipa: Tiago Figueiredo, Luís Pena, Filipe Madeira, Inês Morão, 
Marisa Oliveira.

—

GARCIA E ALBUQUERQUE ARQUITECTOS
Jorge Garcia Pereira e Luís Albuquerque Pinho em 2001 criam 
escritório na parte oriental do Porto, em Campanhã.

Garcia e Albuquerque, Arquitectos Associados. Escritório com 
projectos essencialmente em Portugal, pontuando o seu per-
curso com alguns projectos internacionais, incidindo a sua 
prática em edifícios de habitação, edifícios e estruturas de cariz 
cultural de uso público, assim como desenvolvem programas de 
planeamento urbano. Todos os seus projectos tem por base um 
principio de generosidade e economia, vivendo de uma utopia 
moderna, servindo a vida e a comunidade, a utilidade e a apro-
priação, com o objectivo de alterar paradigmas.

—

GONÇALO BYRNE
Alcobaça, 17.01.1941

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. 

Autor de uma obra extensa e diversa em termos de escala, 
programa e contexto, abrangendo projectos de planeamento 
urbano, desenho de espaços públicos e edifícios, reabilitação ur-
bana, gestão de projecto, desenvolvimento e sustentabilidade, 
reconhecida nacional e internacionalmente, pela sua expressão 
arquitectónica, cultural e patrimonial.

Ao longo dos últimos anos, o trabalho de Gonçalo Byrne tem sido 
amplamente reconhecido e premiado, tendo recebido, entre ou-
tros, o Prémio A.I.C.A/S.E.C., a Medalha de Ouro da Academia 
de Arquitectura de França e, recentemente, o Piranesi / Prix de 
Rome, edição de 2014, atribuído à sua obra do Museu Nacional 
Machado de Castro, em Coimbra. 

A sua obra tem sido amplamente divulgada através de publi-
cações, exposições e outras iniciativas de divulgação cultural 
nacional e internacional.

Paralelamente, tem desenvolvido uma importante carreira 
como docente na área de Projecto de Arquitectura, fundamen-
talmente como Professor Convidado em várias Universidades. 
Participa, igualmente, em conferências e seminários.

—



GUILHERME MACHADO VAZ
Guilherme Machado Vaz nasceu em 1974, no Porto. Licenciado 
pela Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto 
(FAUP) em 1998. Trabalhou como colaborador no atelier de 
Eduardo Souto Moura em 1996 e 1997. Professor de Projecto 
no Curso de Arquitectura da Universidade Lusófona do Porto 
desde 2012. Arquitecto na Câmara Municipal de Matosinhos 
onde, entre outras, projectou e construiu o Centro Cívico de 
Custóias (finalista dos Prémios FAD e ENOR), o Estádio de 
Custóias (finalista dos Prémios FAD, Secil e ENOR), a Esplanada 
no Jardim Basílio Teles (seleccionada para o Prémio ENOR), o 
Parque de Estacionamento de Manhufe e, mais recentemente, 
a Reabilitação do Quarteirão da Real Vinícola, onde se inserem a 
Casa da Arquitectura e a Orquestra Jazz de Matosinhos. 

No seu próprio atelier desenvolveu diversos projectos, nomea-
damente a Casa do Vale, em Vieira do Minho (finalista do Prémio 
ENOR) e a reabilitação de uma casa na Foz do Douro. Entre 
2008-2010 trabalhou num projecto de 4 casas como arquitecto 
local para o gabinete de David Chipperfield no projecto “Bom 
Sucesso, Golf Resort and Spa” em Óbidos. 

Leccionou em diversas instituições portuguesas e europeias, 
nomeadamente FAUP, ULP, Politécnico di Milano e IUAV Venezia, 
convidado pelo Prof. Francesco dal Co para celebrar os 80 anos 
da revista de arquitectura italiana Casabella. Membro do júri 
para o prémio espanhol de Arquitectura Ibérica FAD em 2008. 
Líder no workshop Porto Academy 2015 (FAUP) e Wa.ve 2016 
(IUAV Venezia). Professor convidado no Politécnico di Milano em 
2017/2018.

Os seus projectos são finalistas de vários prémios e encontram-
-se publicados em várias revistas de arquitectura portuguesas 
e internacionais.

—

JOSÉ MATEUS
Nascido em Castelo Branco, Portugal, 1963, licenciado em 
Arquitectura pela FAUTL (1986), fundou com Nuno Mateus o 
atelier ARX Portugal (1991) cujo trabalho tem merecido diversas 
distinções, a nível nacional e internacional, nomeadamente pré-
mios, publicações e exposições.

É associado e presidente executivo da Direcção da Trienal de 
Arquitectura de Lisboa. 

Foi professor associado convidado e doutorando no IST Lisboa, 

docente na ESAD Lisboa, no ISCTE e professor convidado na 
ESA da Universidade Internacional da Catalunha.

Foi vice-presidente do Conselho Directivo Regional Sul da Ordem 
dos Arquitectos (2005- 2007) e presidente da Assembleia 
Regional Sul (2008-2010).

Foi autor da revista semestral Linha (Expresso) e das séries de 
televisão Tempo&Traço (Sic-Notícias) centradas nas temáticas 
da arquitectura, design, paisagem e artes visuais. 

Conferencista em diversos países, integrou, entre outros, o 
Júri do Prémio de Arquitectura da Bienal de São Paulo (2003) 
e Europan Espanha (2007), Europan Portugal (2011), ArquinFad 
(2011) e integra o Experts Board do European Prize for Urban 
Public Space.

Desde 2012 integra a Bolsa de Peritos do Conselho Consultivo 
para a Arte em espaço Público da cidade de Lisboa.

—

MODULAR SYSTEM
Em 2007, após quatro anos de pesquisa sobre tipologias de 
habitação modular conjugadas com as possibilidades constru-
tivas da madeira, os arquitectos Alexandre Teixeira da Silva e 
Miguel Ribeiro de Sousa, Arquiporto, elaboraram um sistema 
pré-fabricado de casas em madeira que, através da combina-
ção de módulos predefinidos, pode ser adaptado para diversas 
soluções quer estandardizadas quer personalizadas. Mais tarde 
associaram-se a Carlos Góis, Geoinvestimento, de forma a ini-
ciarem a comercialização do produto Modular System.

—

PEDRO GADANHO
Pedro Gadanho é curador, autor e arquitecto. É o Director do 
MAAT, o novo Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia, em 
Lisboa. Foi curador de arquitetura contemporânea no Museu 
de Arte Moderna, em Nova Iorque, onde coordenou o “Young 
Architects Program” e organizou exposições como “9+1 
Ways of Being Political”, “Uneven Growth”, “Endless House” 
e “A Japanese Constellation”. Desde 2000, foi codirector da 
ExperimentaDesign, comissariou “Metaflux”, representação 
portuguesa na Bienal de Veneza de Arquitectura, e foi cura-
dor de mostras como “Space Invaders”, “Post.Rotterdam”, e 
“Pancho Guedes, Um Modernista Alternativo”. Foi o editor do 
bookazine “Beyond, ShortStories on the Post-Contemporary”, 
do blog “Shrapnel Contemporary”, e contribui regularmente 
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para publicações a nível internacional. Mestre em arte e arqui-
tetura e doutorado em arquitetura e mass-media, é o autor de 
Arquitetura em Público, Prémio FAD de Pensamento e Crítica 
em 2012.

—

PROMONTÓRIO
Fundado por Paulo Martins Barata, João Luís Ferreira, Paulo 
Perloiro, Pedro Appleton e João Perloiro, o PROMONTORIO é 
um atelier de arquitetura, planeamento, paisagismo, design de 
interiores e design gráfico. Com início em Lisboa em 1990 como 
estúdio experimental, evoluiu consistentemente para uma equi-
pa multidisciplinar de mais de sessenta arquitectos, urbanistas, 
paisagistas, designers de interiores e designers gráficos.

A abordagem do PROMONTORIO à forma urbana tem sido identi-
ficada com a procura de um sistema de robustez, quer em termos 
de significado representacional, quer em termos de pesquisa e ino-
vação, e implementada e testada em obras de grande dimensão e 
complexidade, sob desafiantes restrições de tempo e orçamento.

O processo de trabalho promove a colaboração acima de tudo.  
Esta estrutura interactiva e coesa é orientada para o desen-
volvimento de projectos de grande escala urbana, em termos 
de dimensão e programa. O PROMONTORIO tem desenvolvido 
projectos para a Europa, África, Estados Unidos e países árabes, 
tendo constituído empresa no Qatar e estabelecido parcerias 
em muitos destes. 

A obra do PROMONTORIO tem sido divulgada em publicações 
e apresentada em conferências e seminários internacionais, 
tendo recebido múltiplos prémios de arquitectura. O traba-
lho tem sido seleccionado para várias exposições, incluindo 
a representação portuguesa na 9ª Bienal Internacional de 
Arquitectura de Veneza e, mais recentemente, a Casa da 
Arquitectura em Matosinhos.

—

ROBERTO CREMASCOLI 
Milão, 1968.

Arquitecto, curador, editor.

É co-fundador do gabinete COR Arquitectos (Cremascoli 
Okumura Rodrigues), no Porto. Com realizações em Portugal, 

Itália, Suíça, França, algumas são resultado de concursos pú-
blicos. Entre as obras encontram-se a Renovação do Grande 
Hotel do Porto e o NAC - Núcleo de Arte Contemporânea na 
Fábrica da Resinagem da Marinha Grande, a Piazza Garibaldi e 
a Salita di San Paolo em Cantù. Foi curador de Porto Poetic na 
Trienal de Milão (2013), e de Álvaro Siza, Inside the human being 
no Museu MART de Rovereto (2014). Em Roma (2016) foi o res-
ponsável científico da exposição Álvaro Siza, Sacro, no MAXXI, 
e co-curador da exposição Álvaro Siza in Italia - Il Grand Tour 
1976-2016, na Academia Nacional de San Luca. Ainda em 2016, 
foi curador com Maria Milano da representação portuguesa no 
XXI Trienal de Milão, com o projeto Objects after Objects, e com 
Nuno Grande na XV Bienal de Arquitetura de Veneza, com o pro-
jeto Neighbourhood, Where Alvaro meets Aldo. 

—

 

SERÔDIO, FURTADO & ASSOCIADOS
A Serôdio Furtado e Associados existe desde 1985, e resultou 
da actividade contínua do arquitecto João Serôdio na área dos 
projectos de Arquitectura desde o final da década de cinquenta 
do século passado, nas diversas empresas de que foi sócio.

A Serôdio Furtado e Associados têm realizado inúmeros projec-
tos e obras de arquitectura e urbanismo de programas diversos, 
desde a saúde e investigação científica, habitação colectiva e 
individual, indústria, hotelaria, edifícios dedicados ao ensino 
superior e secundário, com as mais variadas dimensões desde 
o desenho de objectos, ferragens e mobiliário, até à interven-
ção urbana de grande escala, dentro e fora do território de 
Portugal. Estes projectos resultaram de encomendas directas, 
e de concursos públicos, com reconhecimento em prémios na-
cionais e internacionais, exposições colectivas e monográficas, 
publicações de vários tipos e inúmeras palestras em Portugal e 
no Estrangeiro.

—

SPACEWORKERS
spaceworkers® é um atelier de arquitetura e design localiza-
do 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 práti-
ca na exploração e busca de novos paradigmas de arquitetura 
contemporânea, a fim de alcançar uma estreita relação entre a 



forma e as emoções. O trabalho do atelier repete a visão prag-
mática 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® esteve nomeado para o prémio The Great 
Indoors (2013) com o Centro de Informação da Rota do 
Românico, projecto esse que obteve uma menção honrosa 
especial atribuída pela plataforma online Architizer no âmbito 
do seu prémio internacional de arquitectura A+ Awards (2014). 
Com o projecto Casa de Sambade, foi vencedor do Building 
of the Year Award 2015 promovido pelo site Archdaily e com 
o mesmo projecto venceu também o A+Awards 2015 na ca-
tegoria  Private Houses XL Popular Choice promovido pela 
plataforma Architizer. No mesmo ano o atelier integrou também 
o Architects’ Directory promovido pela revista internacional 
Wallpaper*, que todos os anos seleciona os arquitectos emer-
gentes em todo o mundo.  Em 2017, com a casa Cabo de Vila, 
venceu o Building of the Year Award 2017 promovido pelo site 
Archdaily, e foi também distinguido pelo German Design Council 
com o prémio Iconic Awards 2017 - Architecture Winner.

—

TERESA NOVAIS
Teresa Novais (n. 1962) licenciou-se em Arquitectura pela 
Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto em 1991.

Estagiou em Londres com Foster Associates e colaborou com 
Eduardo Souto Moura entre 1991 e 1996. Em 1991, com Jorge 
Carvalho inicia actividade projetual sob o nome aNC arquitectos. 
No âmbito da prática profissional a sua obra têm sido premiada 
e divulgada em inúmeras publicações especializadas. Lecionou 
entre 1995 e 2015 no Curso de Arquitectura da Faculdade de 
Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada do Porto nas dis-
ciplinas de Projecto e Arquitectura. É regularmente convidada 
para críticas académicas em escolas de Arquitectura nacionais 
e europeias.

Teresa Novais foi presidente do Conselho Diretivo da Secção 
Regional Norte da Ordem dos Arquitectos entre 2008 e 2010 
e vogal, corresponsável pelo pelouro da Cultura, entre 2005 e 
2007. Desenvolve atividades diversas no âmbito do debate dis-
ciplinar e do exercício da profissão.

—

QUARTA-FEIRA 24 DE JANEIRO  

14h30>15h15
ABERTURA 

15h15>16h00
KEYNOTE 
Gonçalo Byrne

16h00>17h00
AT WORK | Apoios institucionais
AEP 
AICEP 
CCDR-N
Moderador: Ordem dos Arquitectos Secção Regional Norte

Networking meeting / Coffee break 30m

17h30>18h30
NETWORK | Internacional ARQ 3.0
Nova Iorque: Modular System / Spaceworkers
Barcelona: Serôdio, Furtado & Associados / Garcia e 
Albuquerque Arquitectos
Estocolmo: Correia / Ragazzi Arquitectos / a*l - Alexandre 
Loureiro Architecture Studio
Colónia: DepA Architects / FAHR 021.3
Paris: Brandão Costa Arquitectos / Guilherme Machado Vaz
Moderador: Teresa Novais 

QUINTA-FEIRA 25 DE JANEIRO

10h00>11h30
WORK THROUGH | Internacionalização cultural 
Pedro Gadanho
José Mateus
Diogo Burnay
Circo de Ideias
Moderador: Carles Muro

Networking meeting / Coffee break 15m

11h45>13h00
WORK OUT | Internacionalização/Concurso
André Campos . Joana Mendes, Arquitectos
Figueiredo+Pena Arquitectos
[A] Ainda Arquitectura
Camilo Rebelo
Moderador: Roberto Cremascoli

14h30>16h00
WORK OUT | Internacionalização/Colaboração projeto 
aNC arquitectos
Promontório
Cannatà & Fernandes Arquitectos
Moderador: Elizabeth Hatz

Networking meeting / Coffee break 30m

16h30>17h30
CONFERÊNCIA
Carlos Castanheira

17h30>18h00
ENCERRAMENTO

18h00
INAUGURAÇÃO EXPOSIÇÃO “ WORK IN PROGRESS”
Concurso de conceção para a criação do pavilhão expositivo 
de Serralves
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