
Candidatura ao Prémio João de Almada do prédio sito em

  -  PORTO

no qual foram concluídas obras de recuperação durante o ano de

conforme processo (indicar o n.º da comunicação ou licença)

Arquiteto

Morada

Contactos (telf/telm/e-mail)

Dono da obra

Morada

Contactos (telf/telm/e-mail)

A candidatura ao Prémio João de Almada é apresentada pelo arquiteto/dono da obra, o qual declara que aceita as decisões que venham 

a ser tomadas pelo Júri, bem como as condições do prémio das quais tomou integral conhecimento.

Assinatura

Prémio
[2014] Edifício na Rua de Alexandre Braga, 94
Francisco Barata · Nuno Valentim · José Luís Gomes
[2012] Escola Secundária Clara de Resende. 
Rua de O Primeiro de Janeiro, 273
Carlos Prata · Sara Almeida
[2010] Palácio das Artes. Largo de S. Domingos, 16-22
Alfredo Ascensão · Paulo Henriques
[2008] não atribuído
[2006] Palacete Boaventura Rodrigues de Sousa. 
Avenida da Boavista, 1354
António Portugal · Manuel Maria Reis
[2004] Edifício na Rua da Cerca, 5-7
José António Barbosa · Pedro Guimarães
[2002] Ilha das Aldas. Rua das Aldas, 18
Pedro Mendes
[2000] Teatro Municipal Rivoli. Praça de D. João I
Pedro Ramalho
[1998] Teatro Nacional de S. João. Praça da Batalha
João Carreira
[1996] não houve candidatos
[1994] Ordem dos Arquitectos (SRN). Rua de D. Hugo, 5
M. Helena Rente · José Carlos Portugal · Tiago Falcão
[1992] não atribuído
[1990] Círculo Universitário do Porto. 
Rua do Campo Alegre, 877
Fernando Távora
[1989] não atribuído
[1988] não houve candidatos

Menções Honrosas
[2014] Edifício na Rua de António Cândido, 167-187
Adriano Pimenta · Octávio Queirós
Edifício na Rua de Fernandes Tomás, 539
Vitório Vasconcelos Leite · Catarina Ribeiro
Edifício na Rua do Almada, 528-530
Cristina Campilho
[2012] Edifício na Rua do Pinheiro, 71-75
Bernardo Amaral
Casa do Conto. Rua da Boavista, 703
Atelier Pedra Líquida
[2010] Edifício na Rua de S. Miguel, 41-43
João Moura · Paulo Frutuoso
Escola Secundária Aurélia de Sousa. 
Rua de Aurélia de Sousa
Carlos Prata · Nuno Barbosa
[2008] Casa na Rua de Vasco de Lobeira, 103
Miguel Melo
Edifício na Rua do Ouro, 186
Carlos Prata · Rodrigo Coelho
Edifício na Rua de Vilar, 54
A. da Costa Almeida
[2006] Edifício na Rua do Outeiro, 10
César Machado Moreira
Casa na Rua da Encarnação, 15
Artur Alves · João Oliveira · Miguel Diogo
[2004] Edifício na Rua dos Mártires da Liberdade, 114
Paulo Freitas · Francisco Soares Dias
Edifício na Rua da Restauração, 348
Luís Almeida d’Eça Silva · Cristóvão Iken

[2002] Restaurante na Rua do Senhor da Boa Morte, 55
Luísa Penha
Relojoaria Mendonça. Rua de Sá da Bandeira, 428-424
Joaquim Massena
[2000] Conjunto da Viela do Anjo
José António Barbosa · Pedro Guimarães
Casas da Rua de Cima do Muro
António Moura
[1998] Edifícios na Rua dos Mercadores, 2-26 
Bernardo José Ferrão
Casa das Glicínias. Rua de Contumil, 107
João Santos de Sousa Campos
Casa na Avenida do Dr. Antunes Guimarães, 1149
Alexandre Guedes de Oliveira · Alexandre Sousa
[1994] Escola de São Nicolau.
Calçada do Forno Velho, 21
Jorge Teixeira de Sousa
Ordem Terceira de S. Francisco. Rua da Bolsa
António Menéres
[1992] D. Tonho Restaurante Bar. 
Rua de Cima do Muro, 5-9
A.R. Arquitectos Reunidos
Edifício na Rua de João das Regras, 205-223 
e Rua de Camões, 353
Graça Nieto Guimarães
[1990] Casa Manoel de Oliveira. Rua da Vilarinha, 431
Alexandre Burmester · Fátima Burmester
[1989] Companhia de Seguros. Rua da Conceição, 57 
e Rua de José Falcão, 223
Duílio Silveira · Luís Milho
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[1]  Visando incentivar e promover a recuperação do património arquitetónico 
da cidade, a Câmara Municipal do Porto instituiu o Prémio João de 
Almada, a atribuir bienalmente ao melhor exemplo de reabilitação que 
tenha sido concluído, de acordo com o projeto e regulamentos, durante 
o período de dois anos a que cada prémio se refere, em cada uma das 
seguintes categorias1:
a) Prémio João de Almada - Edifícios Residenciais;
b) Prémio João de Almada - Edifícios não Residenciais.

[2]  O prémio para cada uma das categorias tem o valor de 10.000,00 € 
(dez mil euros), cabendo 3.000,00 € (três mil euros) ao proprietário 
e 7.000,00 € (sete mil euros) ao arquiteto que projetou as obras de 
recuperação.

[3]  Excecionalmente, e de forma devidamente fundamentada, o júri poderá 
decidir atribuir prémios ex aequo.

[4] O júri poderá ainda atribuir menções honrosas, sem valor pecuniário.

[5]  Se entender que nenhum dos trabalhos concorrentes tem suficiente 
merecimento, o júri poderá não atribuir o prémio.

[6] Das decisões do júri não haverá recurso.

[7]  O júri do prémio João de Almada é presidido pelo vereador da Câmara 
Municipal do Porto com a tutela da Cultura, e constituído por um 
representante de cada um dos seguintes organismos:
• Direção Municipal de Cultura e Ciência da Câmara Municipal do Porto;
• Direção Municipal de Urbanismo da Câmara Municipal do Porto;
• Direção Regional de Cultura do Norte;
• Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto;
• Ordem dos Arquitetos - Secção Regional Norte;
• Ordem dos Engenheiros - Região Norte;
• O arquiteto vencedor da edição anterior.

[8]  A nomeação dos representantes das várias entidades que o compõem 
deverá preceder a abertura da fase de candidaturas, de modo a que os 
concorrentes a possam conhecer.

1  Cf. Classificação Portuguesa das Construções (CC-PT), Lisboa, INE, 2005, adaptado pela Task-Force 
Construção e Habitação, 2008. As categorias referem-se ao destino do edifício após as obras de 
recuperação.

 [9]  As candidaturas ao prémio João de Almada poderão ser apresentadas 
pelo arquiteto responsável e/ou pelo proprietário do imóvel.

[10] Os processos de candidatura deverão conter os seguintes elementos:
a) Nota histórica sobre o edifício;
b) Memória descritiva das obras efetuadas e sua justificação;
c) Peças desenhadas do respetivo projeto, constando, no mínimo, 
alçados das fachadas, plantas aos diversos níveis e dois cortes na 
escala mais adequada, incluindo levantamento do pré-existente, bem 
como desenhos do projeto nas cores convencionais (vermelhos e 
amarelos) para uma melhor leitura das alterações efetuadas;
d) Fotografias do prédio, antes das obras e após a sua realização;
e) Fotografias que possibilitem avaliar a integração do prédio no 
conjunto urbano próximo envolvente;
f) Notas curriculares do (s) autor (es) do projeto;
g) Ficha de inscrição devidamente preenchida.

[11]  Os trabalhos deverão ser apresentados em duplicado, sendo um dos 
exemplares organizado em papel A4 e outro exemplar montado sobre 
painéis rígidos, de uma só face, com 595 mm de largura por 925 mm de 
altura, por forma a possibilitar a exposição dos trabalhos.

[12]  Os painéis no número anterior, em número de dois, deverão incluir 
apenas desenhos e respetivas legendas bem como fotografias e um 
resumo da memória descritiva e justificativa.

[13]  Os processos de candidatura serão entregues na Divisão Municipal de 
Museus e Património Cultural até ao último dia útil do mês de abril do 
ano a que o prémio se refere.

[14]  A Câmara Municipal do Porto reserva-se o direito de não devolver os 
trabalhos premiados, e de expor e/ou publicar, no todo ou em parte, o 
conteúdo dos processos concorrentes, como forma de servir os fins 
para que foi instituído o prémio João de Almada.

[15]  Nas fachadas dos projetos premiados será colocada uma placa com a 
menção do prémio, do ano em que foi atribuído e do arquiteto autor do 
projeto.

JOÃO DE ALMADA E MELO
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[alterado de acordo com a aprovação em Reunião 
de Câmara de 20 de dezembro de 2016]

Os processos de candidatura deverão conter os seguintes elementos: 2 painéis [595x925mm] Processo A4 Suporte digital

Nota histórica sobre o edifício

Memória descritiva das obras efetuadas e sua justificação

Peças desenhadas do projecto:

• levantamento do existente

• vermelhos e amarelos

• alçados das fachadas

• plantas dos diversos níveis

• cortes [dois]

Fotografias do prédio:

• antes das obras

• após a realização das obras

• no conjunto urbano envolvente

Notas curriculares do autor do projecto [uma página]

Ficha técnica, incluindo a identificação do[s] construtor[es]

Ficha de inscrição devidamente preenchida

Para mais informações contactar:
Casa Tait · Rua de Entre Quintas, 219 · 4050-240 PORTO
tel. 22 6057000 · patrimoniocultural@cm-porto.pt


