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No total, concorrem 52 projetos de 

vários pontos do país e em quatro 

categorias. A diversidade geográfi -

ca é uma das principais marcas das 

duas categorias que começamos por 

lhe apresentar, nomeadamente a de 

Serviços & Comércio e da Impacto 

Social, nas quais estão representa-

dos mais de 10 concelhos do total 

de 18 abrangidos em todas as cate-

gorias. 

O Prémio Nacional de Reabilita-

ção Urbana é organizado pela Vida 

Imobiliária e pela Promevi, com o 

apoio da Santa Casa da Misericór-

dia de Lisboa, e distingue, anual-

mente, os melhores projetos de 

reabilitação urbana em Portugal, 

abarcando quer intervenções em 

edifi cado quer em espaço público, 

e contemplando iniciativas públicas 

e privadas. 

A iniciativa conta também com 

o Alto Patrocínio do Governo de 

Portugal, concedido através da Se-

cretaria de Estado do Ordenamen-

to do Território e da Conservação 

da Natureza. Apoiam a iniciativa a 

Ordem dos Arquitectos, União das 

Misericórdias Portuguesas, o InCi, 

a CPCI e a AHP. No âmbito empre-

sarial associam-se a Schmitt+Sohn 

Elevadores, a Aguirre Newman, a 

Adene e a Caixa Geral de Depósitos, 

a Revigres e a Sanitana.  

Ana Tavares

Prémio Nacional de Reabilitação Urbana: 
Diversidade geográfica marca projetos de 
Serviços e Comércio e de Impacto Social
A nova edição do 
Prémio Nacional de 
Reabilitação Urbana 
está em marcha. 
Começamos esta 
semana a apresentar-
lhe os primeiros 
projetos candidatos

Antigas Oficinas 
do Porto de Leixões
Serviços & Comércio | 
Leça da Palmeira 
Desativadas no fi nal do século XX, 

estas ofi cinas foram recuperadas no 

âmbito do no Plano Geral de Reabili-

tação de todo o património edifi ca-

do do complexo portuário, e consti-

tuindo uma das sua primeiras fases. 

Acolhe agora um cantina/restauran-

te e bar para os funcionários, além 

de um ginásio com piscina de água 

salgada. A Administração dos Portos 

de Douro e Leixões é o promotor, 

tendo o projeto de arquitetura sido 

assinado por Adalberto Dias e a obra 

executada pela empresa António Al-

ves Ribeiro & Filhos, Lda.

Cadeia das 
Mulheres – 
Loja Rural 
de Ponte de Lima
Serviços & Comércio | 
Ponte de Lima
Esta intervenção permitiu valorizar 

e dinamizar um edifício de grande 

valor patrimonial, atribuindo-lhe 

novo uso. O espaço pretende ser 

ponto de promoção de produtos 

regionais de excelência de Ponte Li-

ma, permitindo ainda a realização 

de eventos de relevo. Promovido 

pelo Município de Ponte de Lima, 

a obra foi executada pela AMC Cons-

truções e é assinada pelo atelier J.M. 

Carvalho Araújo.

Casa da Porta 
de Braga
Serviços & Comércio | 
Ponte de Lima

Trata-se da recuperação do edifício 

dos Antigos Paços do Concelho – Ca-

sa da Porta de Braga – de Ponte de 

Lima, com o objetivo de valorizar o 

imóvel, que se encontrava em con-

siderável estado de degradação, e 

dar melhores condições de trabalho 

para os vários serviços municipais 

aí instalados. Promovido pela au-

tarquia de Ponte de Lima, assinado 

por Renato Martins e executado pela 

Predilethes Construções.

Centro Comercial 
Alvalade
Serviços & Comércio | Lisboa

Inaugurado em meados dos anos 

70, o espaço foi reabilitado para se 

tornar competitivo, readaptando-

se às exigências dos tempos moder-

nos. Tem agora 27 lojas e procurou 

manter a identifi cação com o Bairro 

de Alvalade, onde se integra, apos-

tando na complementaridade com 

o comércio tradicional. A promoção 

cabe à Alrisa, construção à Alves Ri-

beiro e arquitetura a Pedro Carneiro 

de Moura.

Clara Penha – 
Casa dos Sabores
Serviços & Comércio | 
Ponte de Lima
No imóvel onde funcionou em tem-

pos o restaurante Clara Penha, a Câ-

mara de Ponte de Lima, que adqui-

riu o imóvel, recuperou o espaço, o 

qual acolhe agora ações de defesa e 

promoção da gastronomia tradicio-

nal. O projeto é assinado pelo arqui-

teto Renato Martins e foi construído 

pela empresa Lorenzo Calvo.

Mercadores 
da Ribeira
Serviços & Comércio | Porto

O projeto resulta da alteração de uma 

habitação coletiva original de 1834, 

tendo sido o edifício transformado 

para alojamento local e um estabele-

cimento de bebidas nos pisos térreo 

e em cave. Promovido pela IME-Imó-

veis e Empreendimentos Hoteleiros, 

construída pela AOHC e com assina-

tura de Eduardo Miguel Nogueira.

 

Portu’s Bar
Serviços & Comércio | Porto
Localizado em plena Baixa do Porto, 

teve no passado uma ocupação de 

bar e discoteca e estava desocupa-

do. O edifício novecentista foi rea-

bilitado para recuperar o seu uso de 

bar, mas num ambiente contempo-

râneo. Promovido pela Crisósto-

mos & Fernandes, construído pela 

empresa António V.S. Construções, 

com projeto de Marta Bordalo e Már-

cio Campos Meireles, do Atelier das 

Formas.

Restaurante Reitoria

Serviços & Comércio | Porto
Localizado na Rua de Sá Noronha, 

junto à Reitoria da Universidade do 
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Conheça mais sobre os 
candidatos em www.premio.
vidaimobiliaria.com

Porto, o restaurante está instalado 

num edifício de século XIX e que 

fazia parte da igreja das carmelitas, 

tendo sido inteiramente recupera-

do. Obra promovida pela Baixapor, 

com projeto de Sérgio Mendes e 

construção da empresa Silva e Al-

merinda, lda.

Sede Social 
dos Amigos 
da Montanha 
Serviços & Comércio | Barcelos
Situado em Barcelinhos, num quar-

teirão de relevância histórica, este 

edifício serviu de habitação até aos 

anos 70 e foi agora recuperado para 

ser a sede desta associação. A reabi-

litação foi promovida pela Amigos 

da Montanha – Associação de Mon-

tanhismo de Barcelinhos, com cons-

trução de João Ferreira Figueiredo. 

Assinam os arquitetos Paulo Brito 

Costa e Sónia da Cunha Abreu.

Â do Concelho
Impacto Social | Alpiarça

Esta intervenção diz respeito à re-

qualifi cação do espaço fronteiro e 

envolvente ao edifício dos Paços 

do Concelho de Alpiarça. O obje-

tivo passou por requalifi car a área 

na vertente urbanística e de infra-

estruturas, tornando-o num espaço 

atrativo de vivência urbana. Obra 

promovida pela autarquia de Al-

piarça, construída pela Secal e com 

projeto da Jerfi  e de José Augusto 

Rodrigues.

Ala Sul da Igreja 
da Misericórdia 
de Viseu
Impacto Social | Viseu
Esta igreja localiza-se no centro his-

tórica da cidade de Viseu e seu alça-

do principal, tal como hoje se conhe-

ce, data de 1775. Foi sendo alterada 

ao longo dos anos e esta intervenção 

teve como objetivo recuperar e rea-

bilitar todos os elementos excecio-

nais e reformular adições precárias 

sem valor relevante. Promovida pela 

Santa Casa da Misericórdia de Viseu, 

projeto de Vítor Santos Cruz e cons-

trução de Ludgero Castro. 

Centro de Convívio 
Luz Soriano
Impacto Social | Porto

O edifício do Centro de Convívio 

está inserido no conjunto de equi-

pamentos que constituem a sede 

da Secção Regional da Ordem dos 

Médicos, no Porto. Resulta da re-

cuperação de uma antiga habita-

ção unifamiliar que foi ainda am-

pliada, reforçando as valências do 

complexo. Promovido pela Ordem 

dos Médicos SRN, com assinatura 

dos arquitetos Miguel Meirinhos e 

Pedro da Graça Lopes. Construção 

a cargo da Conduril.

Escola Secundária 
Henriques Nogueira
Impacto Social | Torres Vedras
Atualmente sede de agrupamento 

de escolas, este estabelecimento de 

ensino foi requalifi cado no âmbito 

do Programa de Modernização do 

Parque Escolar. A construção origi-

nal data dos anos 60 e a reabilitação 

pretendeu intervir sobre os edifícios 

existentes, além de introduzir novas 

valências. Promovida pela Parque 

Escolar, com projeto da Sousa San-

tos Arquitectos e construção do con-

sórcio MRG/JJ Tomé/Tecniarte.

Quarteirão 
dos Lagares

Impacto Social | Lisboa
Trata-se do projeto de reabilitação 

e requalifi cação do Quarteirão dos 

Lagares, no sopé da Colina da Graça, 

com o objetivo de instalar o Centro 

de Inovação da Mouraria. O conjun-

to é constituído por cinco edifícios 

maioritariamente pré-pombalinos 

e a reabilitação é apoiada por uma 

construção nova. Promovido pela 

autarquia lisboeta, com projeto de 

arquitetura de DNSJ. arq. e constru-

ção da Constrope.

Salão Nobre 
do Palácio da Pena
Impacto Social | Sintra
O restauro deste Salão decorreu 

entre 2011 e 2014, compreendendo 

desde a intervenções na arquitetu-

ra, às artes decorativas,  mobiliário, 

peças artísticas, e a reabilitação e 

modernização de infraestruturas. 

Este é o compartimento de maior 

dimensão daquele Palácio. Projeto 

promovido pela Parques de Sintra, 

com assinatura da equipa técnica 

desta empresa. 

Salão Paroquial 
do Juncal
Impacto Social | Porto de Mós
O Salão Paroquial localiza-se no 

Largo de São Miguel, espaço públi-

co mais relevante da Vila do Juncal. 

O objetivo foi recuperar este edifí-

cio e os seus espaços exteriores, re-

cuperando a sua função de espaço 

recreativo e cultural. Promovido 

pela Fábrica da Igreja Paroquial do 

Juncal, com projeto arquitetónico 

de Jordana Tomé e Vitor Quaresma. 

Construção a cargo de José Barros 

Machado & Filhos.

10%
Foi quanto aumentou o número 
de projetos candidatos ao 
Prémio Nacional da Reabilitação 
Urbana em 2015 face à edição 
anterior

52
Projetos de reabilitação urbana 
concorrem este ano a este 
Prémio, nas categorias de 
habitação, serviços & comércio, 
turismo e impacto social. Cerca 
de 38,5% dos projetos são 
candidatos na categoria de 
habitação

18
São os concelhos representados 
nesta edição do Prémio Nacional 
de Reabilitação Urbana, com um 
maior volume nas cidades de 
Lisboa e Porto

15/4
Os vencedores são conhecidos 
no dia 15 de abril, num Jantar 
de Gala realizado no Palácio 
Nacional de Queluz, um evento 
integrado na II Semana de 
Reabilitação Urbana Lisboa.


