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Nesta edição semestral damos especial 
realce à inauguração da Oficina de Artes 
e Ofícios de Porto Brandão e às iniciativas 
já realizadas naquele novo equipamento 
cultural da Fundação. Destaque para a 
exposição do Prémio Nacional para o 
Ensino de Arquitectura e para a formação 
do think tank PROPOLIS que ali terá a sua 
sede.

O edifício, inaugurado de “mãos dadas” 
com a Edilidade no dia 4 de Julho, foi 
durante a segunda metade do séc. XX a 
antiga Oficina dos Catraeiros do Porto de 
Lisboa e as obras de reabilitação mantiveram 
toda a estrutura original.

Apesar das circunstâncias atípicas destes 
últimos trimestres de 2020, foi possível 
dar continuidade a todos os programas 
operacionais da Fundação, consolidar 
parcerias estratégicas e criar novas pontes 
de colaboração com instituições públicas de 
Educação, Cultura, Saúde e Administração 
Local. 

É por isso, e pela determinação com que 
encaramos a nossa missão estatutária, que 
aqui se lança um voto de inspiração e de 
bom trabalho para o ano de 2021.

mensagem
EDITORIAL

Rita Pinto Coelho 
Presidente da Fundação Serra Henriques

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA PNAP:  PARCEIRO DE IMPLEMENTAÇÃO:

CONFERÊNCIA ANUAL 2020 

PNAP
3ª CONFERÊNCIA DA POLÍTICA NACIONAL DE ARQUITETURA E PAISAGEM 

DESAFIOS EMERGENTES NUM 
TERRITÓRIO EM MUDANÇA
ONLINE DIAS 9,10 E 11 DE DEZEMBRO

PROGRAMA

Dia 9 de dezembro | 14:30-16:00

ABERTURA

Fernanda do Carmo - Directora-Geral 
do Território

Apresentação e balanço da 
implementação da Política Nacional 
de Arquitectura e Paisagem e da 
iniciativa ‘Lisboa, Capital Verde 
Europeia 2020”

João Carlos Santos – Sub-Director 
Geral do Património Cultural 
Gonçalo Byrne - Presidente da Ordem 
dos Arquitectos 
João Ceregeiro - Presidente 
da Associação Portuguesa dos 
Arquitectos Paisagistas 
Fernando Medina - Presidente da 
Câmara de Lisboa

ENTREGA DO PRÉMIO NACIONAL DA 
PAISAGEM 2020  
 
ENCERRAMENTO

João Pedro Matos Fernandes - 
Ministro do Ambiente e da Acção 
Climática

Dia 10 de dezembro | 14:30 - 17:00

1ª SESSÃO | 14:30 - 15:30

Reflexão sobre a forma como a 
qualidade da paisagem e do ambiente 
construído contribuem para a 
qualidade de vida, a saúde e o bem-
estar da população.

A sessão contará com a presença 
de Helena Roseta, Coordenadora 
Nacional do Programa Bairros 

Saudáveis, Teresa Andresen, 
Presidente da Direção da Associação 
Portuguesa de Jardins Históricos e 
Paulo Castro, Vice-presidente da 
Rede Europeia Europarc, num debate 
moderado por Rui Serrano, vogal do 
Conselho Diretivo Nacional da Ordem 
dos Arquitetos e membro da Comissão 
Nacional da Arquitetura e Paisagem.

2ª SESSÃO | 15:35 - 16:30

Sessão dedicada aos temas do 
turismo e do património, através 
da qual se pretende refletir e dar a 
conhecer oportunidades e exemplos 
inspiradores sobre a valorização 
cultural, económica e social dos 
territórios através da intervenção na 
arquitetura e na paisagem.

A sessão contará com a presença de 
Rita Theriaga Gonçalves, da Direção-
Geral do Património, Maria Cristina 
de Almeida, docente no ISCTE e 
Leonor Picão, do Turismo de Portugal 
e de, num debate moderado por 
Manuel Lacerda, membro do Grupo 
de especialistas para o Património 
Cultural da Comissão Europeia.

Debate interativo | 16:30 - 17:00

Neste debate, e com base em 
perguntas apresentadas pelos 
participantes, os oradores terão 
oportunidade de clarificar ou detalhar 
as matérias apresentadas. 

Dia 11 de dezembro | 14:30 - 17:00

1ª SESSÃO | 14:30 - 15:30

Num contexto de alterações 
climáticas e face aos desafios que 
se colocam à agricultura e floresta 

como setores fundamentais para a 
adaptação e resiliência num quadro de 
transformação acelerada da paisagem, 
serão apresentadas e discutidas as 
estratégias que, até 2030, poderão 
responder à valorização ecológica 
para uma maior coesão territorial.

A sessão contará com a presença 
de Tiago Oliveira, da Agência para 
a Gestão Integrada dos Fogos 
Rurais, Carlos Pina, da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento 
Regional de Lisboa e Vale do Tejo e de 
um representante da Direção-Geral 
de Agricultura e Desenvolvimento 
Rural, num debate moderado por 
Rosário Oliveira, investigadora no ICS-
Universidade de Lisboa e membro da 
Comissão Nacional da Arquitetura e 
da Paisagem.

2ª SESSÃO | 15:35 - 16:30

A sessão pretende refletir sobre 
o desempenho das políticas de 
Arquitetura e de Paisagem na Europa 
e a forma como poderão inspirar o 
futuro da PNAP e a transversalidade 
desta política.

Esta sessão contará com a presença 
de João Bento, invesigador na Bartlett 
School of Planning - University 
College of London, Cristina Castelo 
Branco, docente na Aix Marseille 
Université e Margarida Cancela 
d´Abreu, representante da Federação 
Internacional de Arquitetura Paisagista 
IFLA-EUROPA, num debate moderado 
por João Ferrão, investigador-
coordenador (aposentado) do ICS-
Universidade de Lisboa.
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inauguração da  
Oficina de Artes e Ofícios
de Porto Brandão
Em parceria com o município 
de Almada e com a vontade 
de criar um espaço de cultura 
multidisciplinar, nasceu em 

Porto Brandão o novo polo 
da Fundação Serra Henriques 
dedicado a exposições 
culturais e oficinas artísticas. 

O edifício, inaugurado em 4 de Julho de 

2020, era a antiga Oficina dos Catraeiros 

do Porto de Lisboa e a obra integral de 

reabilitação preservou toda a estrutura 

original. [ João Ceregeiro, Presidente dos Arquitectos Paisagistas de Portugal ]

[ Inês de Medeiros, Presidente da Câmara Municipal de Almada ]

[Rita Pinto Coelho, Presidente da Fundação Serra Henriques ]
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PRÉMIO NACIONAL PARA O ENSINO 
De ARQUITECTURA
O Prémio Archiprix Portugal 
2020 foi entregue na Oficina 
de Artes e Ofícios de Porto 
Brandão durante a exposição 
dos melhores projectos de 
fim de curso de todas as 
universidades.

O vencedor foi o jovem 
arquitecto Pedro Brito da 
Universidade de Évora, sob 
orientação do Professor João 
Dias Soares, com o projecto 
“Vila da Fuzeta, entre o Mar 
e a Terra”.

O Prémio ARCHIPRIX Portugal foi 
instituído em 2012 pela Fundação 
ARCHIPRIX internacional e pela Fundação 
Serra Henriques em colaboração com as 
todas as universidades portuguesas, Ordem 
dos Arquitectos, Trienal de Arquitectura de 
Lisboa, Casa da Arquitectura, Docomomo 
Internacional, Associação Portuguesa de 
Urbanistas e Associação Portuguesa de 
Arquitectos Paisagistas.
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O Prémio Archiprix Portugal 
distingue anualmente os 
melhores trabalhos de 
fim de curso de mestrado 
apresentados nas áreas de 
Arquitetura, Urbanismo e 
Arquitetura Paisagista. 

O Archiprix é um prémio de temática 
livre, puramente insitucional e académico 
que dá visibilidade à diversidade e 
qualidade académica da mais jovem 
geração de arquitetos. O Archiprix destaca 
um coletivo de projetos que espelha os 
desafios e aspirações de cada Concorrente, 
Orientador e Instituição de Ensino do 
território nacional.

Neste sentido o Archiprix estabelece acordos 
com entidades relevantes na divulgação dos 
novos talentos da arquitetura conferindo- 
-lhes visibilidade internacional e exposição 
pública privilegiada.
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[ Maria Manuel Godinho de Almeida ]

[ Carlos Castanheira ]

[ Francisco Adão da Fonseca ]

PREMIADOS 
ARCHIPRIX 2020 

VENCEDOR
Projeto: Vila da Fuzeta, Entre o Mar e a 
Terra 
Autoria: Pedro Brito 
Orientação: João Dias Soares 
Universidade de Évora - Escola de Artes

MENÇÃO HONROSA
Projeto: Aquae Ducto 
Autoria: Sylvie Claro 
Orientação: Sofia Salema 
Universidade de Évora - Escola de Artes

MENÇÃO HONROSA
Projeto: Vivências Fragmentadas 
Autoria: Rodolfo Coelho 
Orientação: José Luís Crespo      
Universidade de Lisboa - Faculdade de 
Arquitectura

MENÇÃO HONROSA
Projeto: Devaneio da Água 
Autoria: José Pedro Serra 
Orientação: Maria Soledade Sousa | Co-
orientação: José Luís Crespo 
Universidade de Lisboa - Faculdade de 
Arquitectura

MENÇÃO HONROSA
Projeto: Feita de Memórias 
Autoria: Rui Serra            
Orientação: Miguel Baptista-Bastos | 
Co-orientação: Jorge Firmino Nunes 
Universidade de Lisboa - Faculdade de 
Arquitectura

MENÇÃO HONROSA
Projeto: Dançar na Água 
Autoria: Davide Natarelli 
Orientação: Francisco Aires Mateus        
Universidade Autónoma de Lisboa

MENÇÃO HONROSA
Projeto: Never Work! 
Autoria: Marton Peto 
Orientação: Manuel Aires Mateus 
Universidade Autónoma de Lisboa

[ Vencedor ARCHIPRIX 2020 - Pedro Brito ]

JÚRI ARCHIPRIX 
PORTUGAL 2020

Andriy Shulyachuk

Carlos Castanheira

Fátima Fernandes

João Cerejeiro

Jorge Maru

Maria Manuel Godinho de Almeida

Paulo Pardelha
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MENÇÃO ESPECIAL 
ARQUITECTURA 
PAISAGISTA
Projeto: Jardins Históricos de Faro 
Autoria: Filipa Rabaça 
Orientação: Sónia Talhé Azambuja 
Universidade do Algarve - Faculdade de 
Ciências e Tecnologia

MENÇÃO HONROSA
Projeto: Arquiteturas do Mar 
Autoria: André Lestre 
Orientação: Altino João Rocha 
Universidade de Évora - Escola de Artes

MENÇÃO HONROSA
Projeto: Cinema Salão Lisboa 
Autoria: Mauro Jesus 
Orientação: Telmo Cruz 
Universidade Autónoma de Lisboa 

MENÇÃO HONROSA
Projeto: Rede Monástica de Évora 
Autoria: João Bilou 
Orientação: Maria do Céu Tereno 
Universidade de Évora - Escola de Artes
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Festival IndieLisboa 2020
Prémio FSH/Amnistia Internacional 

O Prémio tem como objectivo 
distinguir filmes que contribuam 
para alargar a capacidade de 
compreensão do espectador 
relativamente a aspectos 
relacionados com a dignidade e 
direitos humanos.

“Incrível como se consegue em tão pouco 
tempo e com poucos meios fazer-nos sentir 
que estamos a viver a vida de outras pessoas, 

e que vida. Este documentário mostra um 
povo que já tinha de usar máscaras muito 
antes desta pandemia, e o motivo não é 
menos triste, talvez até é mais, porque é 
causado por nós. Em cenário de guerra, 
somos apresentados a abrigos em prédios 
debaixo de fogo. Aí, conhecemos famílias 
que já estão tão habituadas a esta situação 
que fazem a sua vida normal. Uma obra 
dura e crua, que não precisa de truques 
para nos fazer ficar colado do princípio ao 
fim.”

O IndieLisboa mostra obras que se 
encontram fora do radar da regular 
circulação de filmes. Todos os anos, 
exibindo mais de 270 filmes, o IndieLisboa 
atrai público e profissionais de cinema de 
todo o mundo, dando-lhes a oportunidade 
de descobrir filmes recentes de talentos 
emergentes e redescobrir autores de 
renome.

O filme “Douma Underground”, de Tim Alsiofi, é o grande vencedor do Prémio Amnistia 

Internacional do IndieLisboa 2020, patrocinado pela Fundação Serra Henriques desde 2006.
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PRÉMIO IBÉRICO DE  
ARQUITECTURA TRADICIONAL 2020
O IX Prémio Rafael 
Manzano de Nova 
Arquitectura Tradicional 
foi atribuído a Fernando 
Martín Sanjuán. A sua obra 
inclui tanto o restauro de 
edifícios emblemáticos, como 
os monumentais palácios 
do século XVIII da cidade, 
como casas novas modestas 

concebidas simplesmente 
para serem habitadas, 
mas imbuídas do carácter 
particular da cidade.

Fernando Martín Sanjuán nasceu 
em 1949 e estudou Arquitectura em 
Barcelona, onde se licenciou em 1974. 
Durante todo o seu percurso profissional, 
Fernando dedicou-se, de forma discreta e 
perseverante, a enriquecer o património 
arquitectónico de Écija. Em sua obra 

procurou sempre que a coerência e a 
coesão deste conjunto histórico se vissem 
sempre fortalecidos pelo seu trabalho. 
Trata-se, portanto, de uma obra que 
escapou a qualquer personalismo e que 
procurou, ao contrário, ser mais uma 
peça de um todo com lógica e carácter 
próprios.

Com o mesmo cuidado e atenção que teve 
na restauração e reabilitação de alguns dos 
edifícios mais singulares da cidade de Écija, 
monumentos do barroco de Écija, como o 

[ Fernando Martín Sanjuán ]

PROGRAMA DE APOIO À  
SAÚDE PÚBLICA 
Versão digital do livro de promoção 
da Saúde Oral.

A Fundação apoiou a realização 
de um livro com ferramentas 
inéditas que procura introduzir 
um conjunto de boas práticas no 
comportamento da população e 
um determinante empenho na 
prevenção da doença e promoção 
da Saúde em Portugal. Agora será 
lançada a mesma iniciativa para a 
internet e utilização gratuita em 
vários idiomas.

O projecto resulta da cooperação entre a 
Fundação Serra Henriques, Direcção-Geral 
da Saúde, Centro Hospitalar de Lisboa e 
a Rede Nacional de Bibliotecas Escolares, 
sob a coordenação do cirurgião Miguel 
Lopes Oliveira. O objectivo é fazer com 
que a integração da temática da saúde oral 
nos currículos escolares se torne inevitável, 
permitindo abordar os diferentes temas de 
uma forma mais competente e eficaz.

As interdependências dos cuidados de 
higiene e da promoção da leitura nos 
planos de saúde são inquestionáveis, razão 
pela qual a Fundação Serra Henriques 
decidiu editar esta importante ferramenta 
e optimizar o seu impacto num trabalho 
conjunto com as diferentes entidades dos 
Ministérios da Saúde e da Educação.
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Palácio de Benamejí, o Palacio de Santaella 
ou o Palacio de Casa Saavedra, Fernando 
concebeu uma série de novos edifícios 
com o objectivo de serem acrescentados 
ao cenário dos monumentos mais 
representativos da cidade. Estas obras foram 
elaboradas de acordo com o estilo formal 
e construtivo dos modelos vernáculos 
tradicionais da cidade, contribuindo 
assim para a preservação do equilíbrio e a 
legibilidade de uma hierarquia urbana que, 
de outra forma, estaria em risco de ameaça.

A sua motivação centra-se não só na 
inserção harmoniosa de elementos para 
tapar os diversos espaços vazios existentes 
no tecido urbano através da elaboração 
de desenhos novos, como também na 
restauração e ampliação de construções já 
existentes com o objectivo de recuperar o 
seu uso ou beleza antiga. Como arquitecto, 
respondeu às propostas de cada caso 
particular, criando, ao mesmo tempo, 
um modelo que servisse para qualquer 
intervenção num conjunto cuja coerência 
e coesão estivessem sempre relacionados. 
O seu trabalho evita, portanto, qualquer 
forma de expressão individual e pessoal, 
dado que o seu objectivo era acrescentar 
outro elemento ao conjunto com lógica e 
personalidade próprias.

Longe de procurar a inovação e a mudança, 
Fernando procurou com determinação 
que o seu trabalho confluísse com a 
tradição local. Para isso, evitou romper 
e descontextualizar o tecido urbano, 
concebendo formas do presente como uma 
continuação e actualização das formas e 
modos de fazer herdados do passado que 
ainda perpetuam entre mestres artesãos de 
Écija.

As suas obras preencheram os vazios 
produzidos no tecido urbano, dando 
continuidade às suas ruas e praças de 
um modo exemplarmente discreto. Ao 
mesmo tempo, o alcance social de algumas 
destas restaurações, como a do Palácio 
de Benamejí, é realmente notável, pois 
converteu-se num fórum de encontro para 
os seus cidadãos, quer através do Museu 
Histórico ali instalado, quer através de 
certames e conferências às quais arquitectos, 
pintores e poetas acodem de modo regular, 
enriquecendo a vida cultural da cidade.

Fernando é, hoje, membro da Real 
Academia de Ciencias, Bellas Artes y 
Buenas Letras “Vélez de Guevara” e a 
sua obra é uma lição diária viva para a 
cidadania.

O Prémio Ibérico 
é organizado pela 
INTBAU e foi 
instituído em Portugal 
pela Fundação Serra 
Henriques com o Alto 
Patrocínio do Presidente 
da República.
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SOLUÇÕES de mobilidade e 
desenvolvimento do Monte 
da Caparica/Porto Brandão

A Fundação Serra Henriques 
aceitou o desafio da Câmara 
Municipal de Almada e 
da Universidade NOVA 
para formar um grupo de 
trabalho académico que 
estude a melhor solução 
arquitectónica para ligar o 
Campus da Universidade 
Nova às zonas desfavorecidas 
de Porto Brandão e da 
Caparica.

A NOVA, em parceria com 

a Edilidade e proprietários 
de uma área de 130 hectares 
no Monte da Caparica/
Porto Brandão, pretende 
colaborar com a FSH para 
o desenvolvimento social, 
económico e estratégico do 
município, comprometendo-
se à criação de uma nova 
centralidade na região 
de Lisboa que apoie a 
internacionalização de 
Portugal ao nível da inovação 

e conhecimento de base 
tecnológica.

A Universidade e os investidores têm 
trabalhado em estreita articulação com 
a Câmara Municipal de Almada, no 
desenvolvimento dos diversos projetos 
que se harmonizam entre si por forma a, 
no seu conjunto, darem expressão a um 
novo conceito de Innovation District para 
a região de Lisboa. O Innovation District 
tem a capacidade, pela sua dimensão e 
ambição, de se tornar um catalisador 
de desenvolvimento estratégico para o 
concelho de Almada, reposicionando-o 
ao nível da Área Metropolitana de Lisboa, 
promovendo a internacionalização de 

Lisboa e de Portugal, ao nível da inovação e 
do conhecimento de base tecnológica, por 
via de opções de desenvolvimento urbano 
ambientalmente sustentáveis.

O Innovation District consiste numa zona 
urbana equilibrada nas suas múltiplas 
facetas, ancorada num ativo académico e 
científico com grande potencial de criação 
de valor. O ativo âncora deste projeto é 
a Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
UNL (NOVA-FCT) com os seus 8500 
estudantes, 500 professores de engenharia 
e tecnologia, 16 Unidades de Investigação 
e mais 1000 investigadores nas áreas da 
ciência e tecnologia e a incubadora Madan 
Parque.

Pretende-se o desenvolvimento de 
soluções de mobilidade ligeiras que 
respeitem o equilíbrio ambiental 
e que facilitem a circulação de 
milhares de estudantes e professores 
entre o Campus, a Caparica e Porto 
Brandão-Lisboa.
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APOIO EUROPEU PARA  
O ESTUDO DE REABILITAÇÃO  
DAS ESTAÇÕES DESACTIVADAS.

A IP Património é a entidade pública 
do Grupo Infraestruturas de Portugal 
responsável pela gestão de um vasto 
património imobiliário composto 
designadamente por edifícios de interesse 
histórico e cultural, algum dele que se 
encontra a necessitar de intervenção, 
outrora afecto à exploração ferroviária, 
tendo a IP Património o objectivo de 
o recuperar, reabilitar e dinamizar.  
Assim confiou à FSH a  cooperação 
com as faculdades de arquitectura e com 
parceiros nacionais e internacionais para 
em conjunto estudarem soluções de cariz 
sustentável e estratégico.

A FSH sediou esta iniciativa dentro do 
seu think tank PROPOLIS, criado para 
o estudo de respostas a desafios reais e 
prementes das cidades e do território, 

formado por jovens arquitectos galardoados 
no Prémio Nacional para o Ensino da 
Arquitectura.

Esta proposta tem como objectivo 
congregar num único grupo de trabalho 
as faculdades de arquitectura Portuguesas e 
Norueguesas para estudarem a reactivação 
das estações de caminho de ferro e terrenos 
ferroviários desactivados. A Noruega tem 
uma vasta experiência em turismo de 
percurso pedonal - caminhadas de natureza, 
ecovias, fiords, tracking no ártico, turismo 
de passeios de natureza - representando um 
conhecimento fundamental para o estudo 
da reactivação de um património cultural 
disperso, em muitos caso isolado, apesar de 
interligado pelos terrenos outrora ocupados 
pelas ferrovias.

Esperam-se propostas com qualidade e 
capazes de conquistar o apoio das autarquias 
locais e o interesse de investidores e 
operadores que implementem a renovação 
parcial ou integral deste património. 

A intervenção nestes edifícios constitui 
um forte impulso para o desenvolvimento 
de territórios periféricos e desertificados 
mitigando as disparidades sociais e 
económicas.

Com o apoio do Mecanismo Financeiro do 
Espaço Económico Europeu será possível 
cooperar com entidades transnacionais e 
partilhar conhecimento essencial para este 
desafio e desígnio nacional.

A Fundação Serra Henriques (FSH) celebrou um protocolo com a Infraestruturas de Portugal (IP 

Património) para a elaboração de propostas de intervenção nas estações ferroviárias desactivadas em 

Portugal. Este trabalho será apoiado pelo Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu (EEA 

Grants – programa de colaboração entre Portugal, Noruega, Islândia e Liechtenstein).
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O objectivo deste Projecto de Intervenção 
na Estação Ferroviária de Alcântara-Terra 
e Zona Envolvente, foi desenvolver um 
trabalho agregador das várias valências 
técnicas da Infraestruturas de Portugal (IP), 
que envolvesse a equipa de arquitectos da IP 
Património (IPP) e as várias especialidades 

da ferrovia da IP, em conjunto com a 
INTBAU.

A iniciativa reuniu propostas de 
intervenção arquitetónica que permitem 
um alargado conjunto de abordagens, 
das mais conservadoras às mais ousadas, 
tirando partido de diferentes visões e 

“irreverências”, registando assim uma 
criatividade que importa reter. Neste 
contexto, os estudantes do Mestrado 
Integrado em Arquitetura e Urbanismo da 
Escola Superior Gallaecia tiveram oportu-
nidade de desenvolver os seus projetos 
académicos de intervenção na Estação de 

Apresentação do estudo  
de intervenção na estação 
ferroviária de Alcântara- 
-Terra e zona envolvente

Alcântara-Terra, através das disciplinas de 
Projeto Urbanismo e Projeto Património.

O projecto teve como premissas, a 
importância histórica do Edifício de 
Passageiros de Alcântara-Terra, o seu 
crescente protagonismo funcional na 
rede de transporte público de Lisboa e a 
possibilidade de se tornar num elemento 
urbano gerador da revitalização de uma 
área da cidade pouco cuidada.

A intenção será desenvolver um projecto, 
em que o conceito base seja conciliar 
funcionalidade (interna e na zona 
envolvente ao edifício) e coerência formal. 
Actualmente, a área de Domínio Público 
Ferroviário possui um vasto conjunto 
de funcionalidades, que urge planear 
e ordenar, tendo em vista o previsível 
aumento de utilização, aproveitando-se 
deste modo a oportunidade de intervir no 
espaço interno para observar a sua relação 
com o exterior.

Caracterização histórica

O Vale de Alcântara é o mais importante 
vale de Lisboa, ocupando uma área de 
cerca de 3500 hectares, com uma ocupação 
milenar e alvo de contínua transformação.

A origem da ocupação do Vale de Alcântara 
remonta à pré-história.

Durante a ocupação romana a área ganhou 
importância e densidade. Designada como 
Horta Navia, foi neste período construída 
uma ponte entre as duas margens da 
ribeira, elemento estruturante e agregador, 
que viria a determinar, após a ocupação 
árabe, o futuro nome desta freguesia - al-
qantara, que significa “ponte”.

A ribeira de Alcântara é uma ribeira de 
pequena extensão, que nasce na Brandoa, 
concelho da Amadora, e corre pelos vales 
da Falagueira, Benfica e de Alcântara para 
desaguar no Tejo, na freguesia de Alcântara, 
em Lisboa. É um curso de água que se 

desenvolve quase exclusivamente em meio 
urbano. Atualmente encontra-se encanada.

Alcântara-Terra (1887), projeto atribuído 
a Bartissol e a Seyrig, colaborador da Casa 
Eiffel. Na “Alcântara metalúrgica” existiram 
a EIP, Empresa Industrial Portuguesa, 
Santo Amaro (1882), com especialização 
na produção de tubos para canalização de 
água, gás e esgotos, bem como a fabricação 
de estruturas metálicas para diversos fins, 
pontes de ferro e outro material para 
caminhos-de-ferro e, posteriormente, a 
Fundição Cardoso D’Argent & Comp.ª, 
com inúmeras realizações no universo 
ferroviário.

Pretende-se que 
a intervenção 
evidencie e 
enfatize a 
Estação de 
Alcântara-Terra 
como uma 
centralidade no 
espaço público 
da cidade, 
transformando-o 
no motor 
dinamizador da 
vivência urbana.
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O projecto tem como premissas, a 
importância histórica do Edifício de 
Passageiros de Alcântara-Terra, o seu 
crescente protagonismo funcional na 
rede de transporte público de Lisboa e a 
possibilidade de se tornar num elemento 
urbano gerador da revitalização de uma 
área da cidade pouco cuidada.

A intenção será desenvolver um projecto, 
em que o conceito base seja conciliar 

funcionalidade (interna e na zona 
envolvente ao edifício) e coerência formal. 
Actualmente, a área de Domínio Público 
Ferroviário possui um vasto conjunto 
de funcionalidades, que urge planear 
e ordenar, tendo em vista o previsível 
aumento de utilização, aproveitando-se 
deste modo a oportunidade de intervir no 
espaço interno para observar a sua relação 
com o exterior.

O Sítio Arqueológico da Quinta 
do Almaraz (Cacilhas, Almada), 
situa-se numa ampla plataforma 
sobranceira à foz do rio Tejo, 
a partir da qual se tem uma 
visibilidade de quase 360º sobre 
o território envolvente. Daqui 
avistam-se as serras de Sintra e da 
Arrábida, o Castelo de Palmela, o 
amplo “mar da palha” e, na outra 
margem, a cidade de Lisboa.

Almaraz é um dos mais importantes e mais 
bem conservados povoados de influência 
fenícia na Península Ibérica, razão pela qual 
foi classificado pela Secretaria de Estado 
para a Cultura como Sítio de Interesse 
Público, em 2013.

Quem percorre os 5,5ha da Quinta do 
Almaraz descobre os vestígios de uma 
cidade do 1º milénio a.C., que nasceu 
sob influência dos fenícios, povo de 
navegadores e comerciantes oriundos, 
maioritariamente, do atual Líbano.

As escavações arqueológicas deram a 
conhecer os vestígios das casas e da 
estrutura defensiva do povoado, bem 
como um conjunto de artefactos e objetos 
singulares demonstrativos da influência 
fenícia, da capacidade de adaptação local e 
das relações comerciais estabelecidas com o 
Mediterrâneo e a Península Ibérica.

Desde 2017 que a Câmara Municipal 
de Almada desenvolve um Projeto de 
Valorização com a missão de assegurar 
a gestão, salvaguarda, conservação e 

SÍTIO ARQUEOLÓGICO DO ALMARAZ  
PODE AVANÇAR COM FUNDO EUROPEU.
Conservar e valorizar o património de forma sustentável.
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valorização das estruturas arqueológicas 
e do espaço da quinta como um todo, 
garantir a investigação sobre a estação 
arqueológica e a sua ampla divulgação 
entre a comunidade científica e local.

São quatro os eixos centrais do projeto:

Promover o avanço e a partilha do 
conhecimento sobre o sítio arqueológico.

Garantir uma ampla e permanente 
fruição do espaço, bem como uma 
responsabilização coletiva pela preservação 
e promoção do sítio arqueológico.

Oferecer uma programação de excelência, 
diversificada e materializada através de 
ações inovadoras e interdisciplinares e 
projetos promotores da discussão crítica, 
reflexão e apropriação do património 
arqueológico pelos almadenses e visitantes.

Promover a sensibilização e formação 
de públicos variados e contribuir para o 
desenvolvimento da cidadania, da cultura e 
do turismo no concelho de Almada.

Como visão esperamos ser reconhecidos, 
nacional e internacionalmente, como um 
centro de referência pela sua capacidade 
técnica e de gestão na proteção e 
investigação do património arqueológico, 
bem como pela reflexão sobre a Proto-
história no Mediterrâneo Ocidental.

Atualmente, além de visitas guiadas 
regulares e do programa de educação 
patrimonial existente, está em preparação 
uma prospeção geofísica na envolvente 
das estruturas arqueológicas escavadas na 
década de 90. Espera-se que os resultados 
permitam conhecer a planta do povoado 
do 1º milénio a.C., que será a base do 

planeamento de novas escavações. Estes 
trabalhos inserem-se num Projeto de 
Investigação Plurianual em Arqueologia 
submetido à Direção Geral do Património 
Cultural.

A curto prazo pretende-se desenvolver 
um programa de exposições temporárias 
decorrentes da investigação produzida, 
realizar um encontro internacional sobre 
gestão de sítios arqueológicos em meio 
urbano e garantir uma permanente 
abertura do Sítio Arqueológico da Quinta 
do Almaraz ao público, assumindo-o como 
um Parque Arqueológico Urbano.

A médio prazo projetamos a abertura do 
Centro de Interpretação como polo dinami- 
zador do potencial patrimonial e turístico 
do Sítio Arqueológico da Quinta do 
Almaraz.

Tornar a Quinta do Almaraz no primeiro 
Parque Arqueológico Urbano do país: 
uma solução inovadora para uma gestão 
sustentável.

Garantir o avanço do estado do conhecimento sobre a Quinta do 
Almaraz e a sua ampla divulgação entre a comunidade científica e local, 
promovendo o desenvolvimento económico, social, cultural e turístico do 
concelho de Almada.

Promover a inclusão social e a sensibilização para a importância do 
património arqueológico como parte integrante da nossa história comum.
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Medalha do Património 2020
VITOR CÓIAS DISTINGUIDO COM MEDALHA 
RICHARD H. DRIEHAUS PARA A 
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO.

Vítor Cóias, engenheiro civil 

formado pelo Instituto Superior 

Técnico de Lisboa, dedicou 

a sua carreira à investigação, 

desenvolvimento e difusão de 

técnicas de construção que 

respeitam a integridade do 

património e do meio ambiente. 

Assim e pela primeira vez, o Júri 

internacional decidiu entregar a 

um português a Medalha Richard 

H. Driehaus para a Preservação do 

Património 2020.

Cóias viveu em Angola até aos 16 anos e 
depois radicou-se em Lisboa. Começou a 
sua carreira já preocupado com o excessivo 
uso de betão armado em edifícios históricos 
e com a incapacidade da sua profissão em 
manter a construção tradicional em pedra, 
tijolo e madeira, materiais ecológicos, 
acessíveis e que também constituem a 
maior parte do património arquitectónico 
português.

Ficou impressionado também com a 
quantidade de edifícios antigos que, 
ao tentarem ser reabilitados com betão 
armado, acabaram por ser danificados 
em vez de reparados, uma vez que as 
estruturas originais foram afectadas pelo 

peso e rigidez do betão. Por isso decidiu 
dedicar a sua carreira à compreensão e 
reparação deste tipo de situações, dando 
assim continuidade ao modo tradicional de 
construir em Portugal.

O galardoado tornou-se um pioneiro 
porque o seu trabalho evitou a perda de 
um património insubstituível, que teria 
sido demolido e substituído por estruturas 
de aço e cimento. Cóias interveio em 
inúmeros edifícios históricos de Lisboa, 
onde tem sido um importante defensor dos 
sistemas estruturais históricos em madeira, 
resistentes aos sismos da Baixa Pombalina 
de Lisboa e em monumentos de destaque 
como o Palácio de Mateus.

Open House Lisboa 2020

Apesar das circunstâncias e 
enquanto parceiro institucional 
desde 2012, a Fundação não se 
distanciou desta missão e continua 
a apoiar a organização do Open 
House Lisboa. 

A edição de 2020 teve rotas 
inéditas e um formato adaptado 
para proporcionar uma 
reinterpretação da capital através 
de oito podcasts inspirados na 
colecção de espaços que fizeram 
parte das oito edições passadas.

Numa viagem sensorial, a 9ª edição 
permitiu explorar a cidade através de 
áudio-guias, narrados na 1ª pessoa por oito 
autorias de diferentes campos culturais: a 
comunicadora Inês Meneses, o arquitecto 
Gonçalo Byrne, o escritor Gonçalo M. 
Tavares, a jornalista Paula Moura Pinheiro, 
a cineasta Leonor Teles, a coreógrafa e 
dramaturga Lígia Soares, o historiador Rui 
Tavares e o músico Tomás Wallenstein.

Ao descarregar os oito podcasts ou optar 
pela versão em streaming, o seu telemóvel 
ou dispositivo electrónico acompanham 
esta viagem sonora de inegável riqueza e 
diversidade. De mãos dadas com vozes 
únicas, este Open House sugere formas 

singulares de ouvir, ver, sentir e viver 
o espaço público de Lisboa. Com uma 
duração que varia entre os 21 e 71 minutos, 
estes passeios sonoros estão disponíveis 
na plataforma Soundcloud e no Spotify 
e permanecem online para todos aqueles 
que não puderam participar a 26 e 27 de 
Setembro, possam viver e experienciar esta 
edição inédita em momento conveniente.

O Open House é uma iniciativa 
internacional da qual fazem parte cerca de 
50 cidades em todo o mundo e é realizada 
em Lisboa pela Trienal de Arquitectura 
e pela CML/EGEAC com o apoio 
institucional da Casa da Arquitectura e da 
Fundação Serra Henriques.
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Livro Viagem ao Invisivel  
GANHA PRÉMIO FAD 2020.

Felicitações para Luís Santiago 
Baptista e Maria Rita Pais, 
coordenadores de Viagem ao 
Invisível (publicação FSH 2019), 
obra distinguida com o Prémio 
FAD de “Pensamento e Crítica 
2020”.

Lugares abandonados de elevado valor 
patrimonial e que existem na sombra, 
inacessíveis ou inapreensíveis. Quinze casos 

de estudo sob a forma de documentos, 
desenhos, telas ou maquetas originais, filmes 
e fotografias de uma centena de autores.
Esta obra procura evidenciar boas práticas 
e estimular iniciativas que conduzam à 
revitalização dos espaços, conservação ou 
reabilitação deste património em estado 
latente.

Apoios e entidades parceiras: Biblioteca 
Nacional de Espanha, Casa da Arquitectura, 

Câmaras Municipais de Caldas da Rainha, 
Lisboa, Mértola, Oeiras, Setúbal e Sintra,  
Direcção-Geral das Artes, Direcção- 
-Geral do Património Cultural, Direcção- 
-Geral do Território, EDIA (Alqueva), 
Exército Português, Fundação Calouste 
Gulbenkian, Fundação Serra Henriques, 
Museu da Luz, Ordem dos Arquitectos, 
Torre do Tombo, Trienal de Arquitectura 
de Lisboa.
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PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM A UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DO PORTO E A MARINHA PORTUGUESA

Replicar técnicas tradicionais da 
construção naval na arquitectura 
contemporânea.

O projecto conta ainda com a colaboração 
da Faculdade de Arquitectura de Bergen 
(Noruega), da Câmara Municipal de 
Almada e da INTBAU - Rede Internacional 
para a Arquitectura e Urbanismo 
Tradicionais.

Um grupo de jovens arquitectos, 
engenheiros e paisagistas vão aprender e 
praticar técnicas de construção naval em 
madeira adaptadas à arquitectura civil. 
O objectivo da iniciativa é sensibilizar 

as novas gerações para o uso de recursos 
naturais de cada região e técnicas ancestrais 
de construção.

Os resultados desta colaboração serão 
apresentados no Congresso Internacional 
da INTBAU que terá lugar em Oslo no 
final de 26 a 29 de Junho de 2021. 

As artes tradicionais nos ofícios de 
construção são o resultado da nossa cultura 
e do nosso território, um sinal de identidade 
que faz da construção de cada região um 

conhecimento único e insubstituível sobre 
o meio ambiente e como habitá-lo com 
respeito e de forma lucrativa a longo prazo. 
Além de ser um património cultural único 
e ameaçado, são artes necessárias para a 
preservação da nossa herança material.

A perda destas tradições é também uma 
ameaça para o património cultural em 
muitos outros países europeus e, por isso, os 
objectivos e a metodologia desta iniciativa 
pretendem-se facilmente replicáveis.

A Oficina de Artes e Ofícios de Porto Brandão e a Carpintaria do Alfeite serão os palcos desta oficina 
criativa em madeiras e aço, que resulta da cooperação entre a Fundação Serra Henriques, a Universidade 
Católica do Porto e a Marinha Portuguesa. 
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