
Claudio Sat Arquitectura, Lda.
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1989 | Hospital Santa Marta, Córdoba, Argentina.
 Santa Marta Hospital, Córdoba, Argentina.

1988 | Stand Corblok, Córdoba, Argentina.
 Corkblock stand, Córdoba, Argentina.
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1992 | ”Riorganizzazione dell’area portuaria di Venezia”, Veneza, Itália.
 “Reorganization of the port area of Venice”, Venice, Italy.
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1998 | “Pabellón Argentino” Expo 98. Lisboa Portugal.
 “Pavilion of Argentina” Expo 98. Lisbon, Portugal.
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“Op Art” Bar 
Lisboa, Portugal, 1999–2000.
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Atento a uma localização privilegiada, o projecto pretende contribuir para a 
qualificação desta zona do Porto de Lisboa. A proposta define dois espaços bem 
diferenciados: uma zona de serviços e a sala do bar. Na primeira, agrupam-se a 
cozinha, os sanitários, o balcão e um sector destinado às vendas ao exterior. Esta 
zona é constituída por uma estrutura tridimensional metálica aparafusada, de 
modo a permitir uma desmontagem simples, e é forrada por painéis Parlex e por 
mosaicos de vidro Bisazza. Morfologicamente, a zona de serviços apresenta-se 
como um corpo opaco constituído por planos verticais, cuja “vibração” contrasta 
com a horizontalidade e transparência da sala do bar. Nesta, temos um corpo 
totalmente envidraçado, que “retém” no seu interior a magnífica paisagem ribei-
rinha. Este corpo eleva-se sobre uma base de 45cm, que contém os alicerces da 
estrutura e das infra-estruturas e pode, ocasionalmente, servir como um banco 
contínuo em redor da sala. O conjunto possui uma cobertura leve em chapa 
metálica, com inclinação contínua.

Given its privileged location, the project aimed to further enhance this zone of the 
Port of Lisbon. The proposal defines two quite different spaces: a service zone and 
the public area of the bar. In the former we have the kitchen, the toilets, the counter 
and a sector intended for shop sales. This zone is made up from a tridimensional 
bolted metal structure, so that it can be easily disassembled, and is lined by Parlex 
panels and Bisazza glass tiles. Morphologically, the service area looks like an opa-
que body comprised by vertical planes, the atmosphere of which contrasts with 
the horizontality and transparency of the bar area. In the latter, we have a totally 
glazed body, “inside” of which is a magnificent riverside landscape. This body is 
raised over a 45 cm base, which contains the foundations of the structure and of 
the infrastructures and which can, occasionally, act as a continuous bench around 
the room. The complex has a light sheet metal roof, with continuous inclination.

Designação do projecto | Project name
“Op Art” bar

Localização | Location
Alcântara, Lisboa

Datas | Dates
1999-2000

Cliente | Client
José Brito Henriques

Arquitetura | Architecture
Claudio Sat

Colaboradores | Employees
Augusto Dinis

Autoria de Fotografias | Photography copyright
Claudio Sat
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Arquitectura escolar, à procura do protótipo, 1987-1989      
School architecture, the quest for a prototype, 1987-1989

 1  sala de aula | classroom
 2 sala de aula especial | special classroom
 3  sala de música | music room
 4  administração | administration
 5 biblioteca | library
 6 sala comunitária | community room
 7 refeitório | dining hall

 8 cozinha | kitchen
 9  instalação sanitária | sanitary installation
 10 casa do porteiro | gatekeeper’s lodge
 11 consultório médico | doctor’s office
 12 cooperativa | cooperative
 13 infantário | kindergarten
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“Escola Básica, Pavilhão Gimnodesportivo;  Centro Lúdico   
e Piscina da Vila de Óbidos”.
Óbidos, Portugal, 2003–2004.

“Primary School, Sports Pavilion; Town of Óbidos Recreational 
Centre and Swimming Pool”
Óbidos, Portugal, 2003–2004.
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planta do nível 0 | layout of level 0

 1 pavilhão gimnodesportivo | sports pavilion
 2 refeitório | dining hall
 3 átrio do complexo escolar | atrium of the school complex
 4 sala de aulas | classroom
 5 centro de recursos | resource centre
 6 sala de educação visual e tecnológica | visual and technological education room
 7 sala polivalente e de música | multi-purpose and music room

 8 auditório | auditorium
 9 átrio do centro lúdico | atrium of the games centre 
 10 parque infantil coberto | covered children’s park
 11 bar
 12 «clube» | «club»
 13 tanques de água | water tanks

cortes | sections

1...1
2...2
3...3
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Escolas D’Óbidos. Complexos escolares dos Arcos,     
do Alvito e do Furadouro
Óbidos, Portugal. 2006–2010

Schools of Óbidos. Arcos, Alvito and Furadouro Complexes.    
Óbidos, Portugal. 2006–2010

Novos complexos escolares no concelho de Óbidos | New school complexes in the district of Óbidos

 escola encerrada | closed school Complexo do Alvito | Alvito Complex

 estrada nacional | national highway Complexo dos Arcos | Arcos Complex

 via rápida | highway Complexo do Furadouro | Furadouro Complex

  centro histórico da Vila de Óbidos | historic centre of the town of Óbidos
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Complexo dos Arcos, planta do nível 0 | Arcos Complex, layout of level 0 

Esquemas funcionais dos complexos  escolares | Functional layouts of the school complexes

Complexo dos Arcos, planta do nível 1 | Arcos Complex, layout of level 1 

Complexo do Alvito, planta do nível 0 | Alvito Complex, layout of level 0 Complexo do Alvito, planta do nível 1 | Alvito Complex, layout of level 1 

sala de aulas | classroom

sala especiais | special rooms

sala polivalente e de música | multi-purpose and music room

centro de recursos | resource centre

área de docentes, área administrativa | teachers area, administration area

área social, restauração | social, eating area

área desportiva | sports area

Complexo do Furadouro, planta do nível 0 | Furadouro Complex, layout of level 0 Complexo do Furadouro, planta do nível 1 | Furadouro Complex, layout of level 1 
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Complexo dos Arcos | Arcos Complex
Óbidos, Portugal, 2006–2008.



26 | Claudio Sat | Arquitetura 27 | Complexo dos Arcos | Arcos Complex

A construção de duas partes do conjunto dos Novos espaços educativos, a escola bá-
sica B1 + B2 e o pavilhão gimnodesportivo, transformaram-se no primeiro complexo 
de Óbidos, denominado Complexo dos Arcos, com uma área coberta de 6015 m2, e 
deu resposta ao programa anteriormente descrito nas Escolas D́ Óbidos.
É a partir do átrio principal que se organizam os diversos sistemas do complexo: 
o pedagógico, o social, o administrativo, o de serviços e o desportivo. Nele tam-
bém se concentram as funções de recepção/informação e de controlo da escola 
e do pavilhão.
A distribuição espacial permite a sua divisão em dois sistemas bem diferenciados: 
o social e o pedagógico. Os subsistemas sociais debruçam-se sobre o espaço 
público, constituindo, potencialmente, sectores de funcionamento permanente. 
Os subsistemas pedagógicos estão recostados sobre o sector mais silencioso e 
distante da esplanada do estádio. Existem sem dúvida subsistemas pedagógicos 
mais expostos, como o centro de recursos; a sala de educação visual e tecnológica 
e a sala polivalente e de música, capazes de se fundir com os espaços abertos.
No topo da primeira banda encontra-se o centro de recursos, que integra áreas 
com funções diferenciadas, como a recepção, catalogação, empréstimo e consulta 
de livros, revistas, vídeos, material áudio e informático. Por cima, no primeiro 
andar, a sala de informática pode ser utilizada como uma extensão do centro 
de recursos.
No extremo da segunda banda o núcleo de laboratório de ciências e a sala de 
educação visual e tecnológica partilham idêntico critério de complementaridade 
que o centro de recurso/sala de informática.

The construction of two parts of the group of the New educational spaces, 
the primary and lower secondary school and the sports pavilion, became the 
first complex of Óbidos, called the Complexo dos Arcos, with a covered area of 
6,015 m2, and which responded to the program described above in the Escolas 
D´Óbidos–Schools of Óbidos.
It is around the main atrium that the diverse systems of the complex are 
organised: pedagogical, social, administrative, services and sports. This also 
houses the functions of reception/information and control of the school and 
of the pavilion.
The spatial distribution permits its division into two quite different systems: 
the social and pedagogical systems. The social subsystems overlook the public 
space, potentially forming permanently functioning sectors. The pedagogical 
subsystems are backed against the quietest and furthest sector from the Sta-
dium Terrace. There are, without a doubt, more exposed pedagogical subsys-
tems, like the resource centre; the visual and technological education room and 
the multi-purpose and music room, which can merge with the open spaces.
At the top of the first band there is the resource centre, which includes areas with 
different functions, such as the reception, cataloguing, loan and consultation 
of books, magazines, videos, audio and computer material. Above, on the first 
floor, the computer room can be used as an extension of the resource centre.
At the end of the second band the science laboratory and visual and technologi-
cal education room share identical criteria of complementarity as the resource 
centre/computer room.

Designação do projecto | Project name
Complexo dos Arcos | Arcos Complex

Localização | Location
Óbidos

Datas | Dates
2006-2008

Arquitectura | Architecture
Claudio Sat Arquitectura, Lda.

Colaboradores | Employees
Luís Moreira, Catarina Madruga, VF Arquitectos

Projecto de Execução | Final design
Ana Duarte Pinto – João Manuel Alves, arquitectos lda

Colaboradores | Employees
Diogo Zenha Morais, Ana Rita Diniz, Pedro Teixeira Melo, Eva Grillo

Especialidades | Engineering facilities
Estabilidade, betão Armado e contenção periférica; rede de distribuição de águas prediais; rede de drena-

gem de águas residuais domésticas; rede de drenagem de águas pluviais | Stability, reinforced concrete and 
peripheral containment; domestic waste water drainage network; rainwater drainage network
Soprest, lda

Rede de distribuição de gás | Gas distribution network                                                      

José Carlos Cardoso Ferreira, lda

Comportamento Acústico | Acoustic performance 

Ábaco, projectos 

Instalações eléctricas, de segurança, de telecomunicações e intrusão | Electrical, safety, telecommunications 
and intrusion installations
Prodinâmica, lda

Arranjos Exteriores | Outdoor landscaping
Carla Silva,  Arquitectura paisagista, lda  

Painéis de azulejos | Panels of galzed tiles 
Sónia Sapinho
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At the top of the third band there is the multi-purpose and music room, the more isola-
ted location of which seeks to minimise the propagation of sound to elsewhere. Here an 
entrance from the outside also facilitates the use of this space by independent groups.
In the social sector we can enter the dining hall and the buffet from the main atrium 
and, alternatively, from the outside. The administrative and education support sector 
is concentrated into level 0 and level 1, the main office here being that of the general 
secretary, comprising a counter which functions as the reception desk of the school 
and, occasionally, of the pavilion.
The installations of the pavilion and respective shower rooms can be used by the 
inhabitants of the district. It was decided to support its impressive volume over the 
also grandiose group of pine trees on the site, now framed from the interior by an 
ample glazed opening facing North, which offers a regular distribution of the light, 
convenient for playing sports. On the West façade, another extensive window allows 
the activities inside to be watched, to a degree attenuating the lack of seating for 
spectators.
The proposal shows the empty spaces of the Stadium Terrace, of the Largo do Aque-
duto and of the Park on the Slope are shown, where a natural park is proposed, 
designed as a continuous scenographic backdrop which takes advantage of existing 
paths to define maintenance circuits, equipment, belvederes and areas of shade that 
consolidate the land and reduce its degradation and erosion.
The Stadium Terrace is the unifying spatial element of this proposal. Flanked to the East 
by the building and to the West by the wall of the Municipal Stadium, it has no limits 
in a North-South direction, as in this direction it is proposed to continue a walkway 
that comes from the town, goes around the stadium and passes other sports spaces 
before returning in the direction of the historic centre.

No topo da terceira banda aparece a sala polivalente e de música, cuja localização 
mais isolada procura minimizar a propagação do som para outros locais. Também 
aqui uma entrada a partir do exterior facilita a utilização deste espaço por parte de 
grupos independentes.
No sector social podemos entrar no refeitório e no buffet a partir do átrio principal 
e, em alternativa, a partir do exterior. O sector administrativo e de apoio ao ensino 
concentra-se no nível 0 e no nível 1, destacando-se aqui a secretaria-geral, constituída 
por um balcão que funciona como recepção da escola e, ocasionalmente, do pavilhão.
As instalações do pavilhão e respectivos balneários podem ser utilizados pelos 
habitantes do concelho. Optou-se por apoiar a sua imponente volumetria sobre o 
também grandioso conjunto de pinheiros existente no local, agora emoldurados 
desde o interior por um amplo vão envidraçado a Norte, que oferece uma distribui-
ção regular da luz, conveniente para a prática desportiva. Na fachada Oeste, outra 
extensa janela deixa entrever as actividades que nele se realizam, atenuando de 
alguma maneira a falta de bancadas para espectadores.
Ficam evidenciados na proposta os vazios da esplanada do estádio, do Largo do 
Aqueduto e do Parque da Encosta, onde se propõe um parque natural concebido 
como um fundo cenográfico contínuo que aproveita sendeiros e caminhos existentes 
para definir circuitos de manutenção, equipamentos, miradouros e áreas de sombra 
que consolidam os terrenos e diminuem a sua degradação e erosão.
É a esplanada do estádio o elemento espacial aglutinante desta proposta. Limitado 
a Este pelo edifício e a Oeste pelo muro do estádio municipal, não tem limites no 
sentido Norte-Sul, já que nesta direcção se propõe a continuidade de um passeio 
que vem da vila, contorna o estádio e percorre outros espaços desportivos antes de 
regressar em direcção ao centro histórico.
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cortes | sections

5...5
6...6
7...7
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Complexo do Alvito | Alvito Complex 
Óbidos, Portugal, 2008–2010.
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With a covered area of 6,408 m2 this complex is located on a prime site for its 
landscape and environmental value with a view of the dam on the River Arnóia. 
The proposal tries to get the right implantation so as to minimise the impact of 
the intervention, formed by the grouping of constructions and of patios placed 
in terraces over the landscape.
The bodies assume the proportions of parallel bands set out in an East-West 
direction, facilitating an unimpeded view of the landscape, which is also the 
case from the interior, where most of the spaces offer a panoramic view of the 
River Arnóia valley.
The control of the entrance, to the South, and the control of the pavilion, to the 
North, define the limits of this typology, the centre of which is the access atrium, 
placed equidistantly within the grouping. It is from here that the circulation that 
connects all the spaces starts, running in a North-South direction.
We arrive at the main atrium by passing below the resource centre, through the 
access area, the institutional character of which defines a central and unifying 
space, not only within the building, but also for this sector of the district of Óbi-
dos. Around this are the dining hall, the buffet and the multi-purpose and music 
room, all of which have the possibility of an independent entrance for the local 
population and of expansion into that open space.
The dentist’s room is also situated near to the main atrium which, duly equipped, 
can be transformed into a waiting room, with the secretary’s desk functioning 
as a reception counter for users, who may, alternatively, remain in the buffet.
The multi-purpose and music room has a stage which can be extended into an 
outdoor stage. A series of glass doors can open up, meaning that shows can be 

Com uma um área coberta de 6408 m2 este complexo encontra-se localizado 
num terreno de alto valor paisagístico e ambiental com vista para a barragem 
do rio Arnóia. A proposta tenta conseguir uma correcta implantação de modo a 
minimizar o impacto da intervenção, formada pelo agrupamento de construções 
e de pátios dispostos em socalcos sobre a paisagem.
Os corpos assumem as proporções de bandas paralelas dispostas no sentido Este-
-Oeste, facilitando uma visão da paisagem sem obstáculos, situação que também 
se verifica desde o interior, onde a grande maioria dos espaços oferece uma vista 
panorâmica do vale do rio Arnóia.
O controlo de entrada, a Sul, e o controlo do pavilhão, a Norte, definem os ex-
tremos desta tipologia, que tem como centro o átrio de acesso, numa posição 
equidistante dentro do conjunto. Daqui parte, no sentido Norte-Sul, a circulação 
que relaciona todos os espaços.
A chegada ao átrio principal faz-se passando por baixo do centro de recursos, 
através do largo de acesso, cujo carácter institucional define um espaço central e 
aglutinante, não só dentro do edifício, mas também para este sector do concelho 
de Óbidos. Na sua envolvente agrupam-se o refeitório, o buffet e a sala polivalente 
e de música, todos eles com a possibilidade de uma entrada independente pela 
população local e de expansão naquele espaço aberto.
A sala de dentista situa-se também próximo do átrio principal que, devidamente 
equipado, pode transformar-se em sala de espera, com o balcão da secretaria a 
funcionar como recepção de utentes. Estes podem, como alternativa, permanecer 
no buffet.
A sala polivalente e de música possui um palco que pode prolongar-se num palco 

Designação do projecto | Project name
Complexo do Alvito | Alvito Complex

Localização | Location
Gaeiras, Óbidos

Datas | Dates
2008-2010

Arquitectura | Architecture
Claudio Sat Arquitectura, Lda.

Colaboradores | Employees
Pedro Cancela, Gisela Ferreira, Ricardo Porfírio

Projecto de Execução | Final design
Ana Duarte Pinto – João Manuel Alves, arquitectos lda

Colaboradores | Employees
Diana Parracho, Mariana Pimentel, Nuno Amaro, Manuel Vacas

Especialidades | Engineering facilities
Estabilidade, betão armado e contenção periférica; rede de distribuição de águas prediais; rede de drena-

gem de águas residuais domésticas; rede de drenagem de águas pluviais | Stability, reinforced concrete and 
peripheral containment; domestic waste water drainage network; rainwater drainage network
Rede de distribuição de gás | Gas distribution network                                                      

GPessa, Projectos de Engenharia

Comportamento Acústico | Acoustic performance 

Ábaco, projectos

AVAC | HVAC
I2DP, Ideias, Inovação e Desenvolvimento de Projectos de Engenharia, lda

Instalações eléctricas, de segurança, de telecomunicações e intrusão | Electrical, safety, telecommunications 
and intrusion installations
Prodinâmica, lda

Arranjos Exteriores | Outdoor landscaping
Carla Silva,  Arquitectura paisagista, lda            
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exterior. Uma série de portas envidraçadas pode abrir-se, facilitando a expansão 
para a esplanada circundante de espectáculos ao ar livre, o que aumenta considera-
velmente a sua lotação.
Finalmente, e entre os espaços cobertos no nível 0, encontra-se o sector de serviços 
da escola, concentrados à volta do pátio de serviços. São eles a cozinha, a sala da 
caldeira e a oficina de manutenção e a arrecadação geral.
No nível 1 encontramos os restantes espaços do sistema administrativo, assim como 
o laboratório de ciências, de educação visual e tecnológica, a sala de informática e o 
centro de recursos, todos com excelentes vistas e exposição solar, para além de um 
conjunto de quatro salas de aulas e recreio, numa posição mais recolhida do que 
aquelas do nível 0.
O centro de recursos, com uma localização central no conjunto, é caracterizado por 
um extenso vão envidraçado que deixa entrever equipamentos como prateleiras com 
livros, mesas e computadores, anunciando as actividades que caracterizam e definem 
este tipo de edifício. Próximo do centro de recursos encontram-se a reprografia e a 
papelaria, com fácil acesso para o público através da escada do átrio principal.
A Norte, a dupla pavilhão e campo de jogos conclui esta sequência de espaços e, ao 
mesmo tempo, relaciona as actividades do complexo com o Estádio das Gaeiras.
Para além do referido largo de acesso reconhecemos entre os restantes espaços 
exteriores a zona envolvente ao complexo, onde se destaca uma série de espaços de 
recreio e passeios informais, sempre privilegiados pela disposição do terreno sobre o 
vale e sobre o perfil das muralhas de Óbidos, os recreios, nos diversos pátios exteriores 
da escola, e os estacionamentos, no extremo Sul do terreno.

put on expanding onto the surrounding open-air terrace, which considerably 
increases its spectator capacity.
Finally, and among the covered spaces on level 0, is the services sector of the 
school, concentrated around the services patio. There is a kitchen, the boiler 
room and the maintenance workshop and general storage.
On level 1 we find the other spaces of the administrative system, besides the 
science laboratory, visual and technological education room, the computer 
room and the resource centre, all with excellent views and exposure to sunli-
ght, besides a group of four classrooms and playground, in a more secluded 
position than those on level 0.
The resource centre, with a central location in the group, is characterised by an 
ample glazed area which leaves equipment such as shelves with books, tables 
and computers visible, announcing the activities that characterise and define 
this type of building. Near to the resource centre are the reprographics room and 
stationer’s, with easy access for the public through the stairs of the main atrium.
To the North, the double pavilion and games field conclude this sequence of 
spaces and simultaneously relate the activities of the complex with Gaeiras 
Stadium.
Besides the access area mentioned, the other outdoor spaces include the area 
around the complex, where there is a series of spaces for playing and informal 
walks which, due to the disposition of the land, overlook the valley and the 
profile of Óbidos’ town walls, the playgrounds in the various outdoor patios of 
the school, and the car parks at the South end of the site.
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planta do nível 0 | layout of level 0

 1 átrio de entrada | entrance atrium
 2 zona de administração | administration area
 3 secretaria/papelaria e reprografia | secretarial office/stationer’s and reprographics room
 4 refeitório | dining hall
 5 buffet
 6 cozinha | kitchen
 7 átrio do pavilhão | atrium of the pavilion

 8 pavilhão gimnodesportivo | sports pavilion
 9 balneários | shower rooms
 10 sala polivalente e de música | multi-purpose and music room
 11 consultório de dentista | dentist’s office
 12 espaço de convívio | common room
 13 sala de aulas | classroom
 14 recreio exterior | outdoor playground
 15 pátio de serviço | service patio



52 | Claudio Sat | Arquitetura 53 | Complexo do Alvito | Alvito Complex



54 | Claudio Sat | Arquitetura 55 | Complexo do Alvito | Alvito Complex

pavilhão gimnodesportivo, corte de fachada | sports pavilion, section of the façade

 01 tubo geodreno | geo-composite tube
 02 lintel de fundação em betão armado | foundation lintel in reinforced concrete
 03 feltro geotêxtil | geo-textile felt
 04 enrocamento | armour rock
 05 tela drenante 20 mm de espessura | drainage membrane 20 mm thick
 06 acabamento exterior liso tipo «duracril» ref. 550 | smooth outdoor finish «duracril» type ref. 550
 07 painéis de fibra de abeto e cimento série acústica, para absorção de som tipo «celenit» AB com 35mm de  
  espessura | ir-tree fiber and cement panels acoustic series, for sound absorption «celenit» type AB 35mm thick
 08 caixa-de-ar | cavity
 09 isolamento térmicotipo «dow» wallmate 40mm espessura | thermal insulation «dow» wallmate type   
  40mm thick 
 10 alvenaria de tijolo cerâmico furado de 15cm | masonry in perforated ceramic brick 15cm
 11 forra de alvenaria de tijolo cerâmico | masonry lining in ceramic brick
 12 viga em betão armado | reinforced concrete beam
 13 pedra de soleira em vidraço de Ataíja creme | threshold stone in cream Ataíja limestone 
 14 caixilharia em alumínio tipo «arkial» cor antracite | frames in aluminium type «arkial» colour anthracite
 15 rufo em chapa de zinco | zinc sheet flashing
 16 laje em betão armado | reinforced concrete slab
 17 camada de forma em leca | shape layer in leca
 18 camada de regularização | levelling course
 19 sistema de impermeabilização de dupla tela aplicada sobre primário | double membrane waterproofing  
  system applied on primer
 20 isolamento térmico tipo «dow» roofmate 40mm espessura | thermal insulation «dow» roofmate type   
  40mm thick
 21 perfil de remate em chapa de aço para cumieira tipo «haironville» | end profile in steel sheet for tie beam  
  type «haironville»
 22 camada de godo de calibre reduzido | layer of very small pebbles
 23 tela de impermeabilização | waterproofing membrane
 24 laje térrea em betão armado | ground floor slab in reinforced concrete
 25 isolamento térmico tipo «dow» wallmate 30mm espessura | thermal insulation type «dow» wallmate   
  30mm thick 

 26 sinoblocos pads com 10 mm, compostos de borracha pregados à base dos barrotes de pinho | rubber   
  mounting pads with 10 mm, made from rubber nailed to the base of the pine beams
 27 barrotes de pinho tratado com 40mm x 20mm espaçados 30cm em relação ao eixo | pine beams treated  
  with 40mm x 20mm spaced 30cm in relation to the axis
 28 contraplacado marítimo com 12mm de espessura | maritime plywood with 12mm thick
 29 pavimento tipo «robbins» em réguas de madeira dura de garapa com 20mm de espessura e com 90mm de  
  largura malhetadas nos quatro topos e pré-envernizadas de fábrica | floor type «robbins» in garapa   
  hardwood strips with 20mm thick and with 90mm wide dove-tailed at all four corners and pre-varnished  
  from the factory
 30 perfil de remate tipo «robbins» em madeira dura de garapa | end profile type «robbins» in garapa   
  hardwood 
 31 perfil em alumínio para remate das telas de impermeabilização | aluminium profile to fasten down  
  waterproofing membranes
 32 perfil «u» em alumínio aparafusado | «u» profile in aluminium screwed down
 33 reboco areado fino para pintar a tinta de água | fine sandy plasterwork to be painted in water-based paint
 34 estrutura de sarrafos | lath structure
 35 reboco armado com pintura e acabamento exterior liso tipo «duracril» ref. 550 | reinforced coating with  
  painting and finish outdoor smooth «duracril» type ref. 550
 36 estrutura em pinho premunizado | structure in treated pine
 37 chapas de aço chumbadas ao betão e aparafusadas às vigas para pintar tipo «flexilam» | steel sheets   
  welded to the concrete and screwed to the beams to be painted «flexilam» type
 38 grelha para ventilação natural executada com perfis de chapa quinada com 2mm de espessura | grille for  
  natural ventilation made with bent plate profiles 2 mm thick
 39 lambril em pedra vidraço de Ataíja creme | panelling in Ataíja limestone cream
 40 caleira em chapa de zinco | gutter in zinc sheet
 41 reguado de madeira composto por réguas com 22mm espessura e 120mm de largura, espaçadas de 10mm  
  | strips made from wood 22mm thick and 120mm wide, spaced 10mm
 42 barreira pára-vapor | steam barrier 
 43 isolamento térmico tipo «dow»  roofmate 50 mm espessura | thermal insulation «dow» roofmate type  
  50 mm thick 
 44 chapa perfilada em aço tipo «haironville» para cobertura | profiled steel sheet type «haironville» for roofing
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This has a covered area of 6,512 m2 and occupies a site with a suave incline in 
the South, with excellent solar exposure. Before the intervention there was a 
dense eucalyptus forest, in the centre of which was a triangular shaped clearing 
of vegetation. This clearing led to a suggestion for the architectonic proposal of 
the building, structured around a central triangular patio, a calm space secluded 
from the movement of the National Highway.
The proposal shows the grouping of three blocks (systems): the pedagogical 
block, formed by the administration, classrooms and special rooms to the West; 
the sports block, which includes the shower room/changing rooms, the pavilion 
and the open-air games field to the East; and, lastly, the social block, in a central 
position, formed by the dentist’s room, the multi-purpose and music room, the 
dining hall and buffet.
The general complex is articulated by the main atrium, located on the axis of the 
North façade. From here there is the option of following in the direction of the 
spaces of the sports or pedagogical systems.
After entering the main atrium, to our right we have the entrance counter with 
the reception. From this point we can head towards the stationer’s/reprographics 
room and resource centre grouping, which function as the dynamic spaces of this 
zone, and then follow on to the classrooms and/or special rooms.
The resource centre is the special classroom that is the closest to the main atrium, 
so facilitating the use of these installations by the diverse users. As is the case in the 
blocks of the classrooms, here there is also the possibility of expanding out onto 
the patio where the pupils can perform activities in the open-air.
It may be said that here the social system constitutes a small «cultural centre», 
bearing in mind the characteristics of the spaces that comprise it and the accesses 

Possui uma área coberta de 6512 m2 e ocupa um terreno com uma suave pendente 
na direcção Sul, com uma óptima exposição solar. Antes da intervenção existia uma 
floresta densamente povoada por eucaliptos, com excepção do seu centro, onde a 
vegetação se interrompia originando uma clareira de formato triangular. Esse vazio 
constituiu uma sugestão para a proposta arquitectónica do edifício, estruturado 
em torno de um pátio triangular, o pátio central, um espaço calmo e resguardado 
do movimento da Estrada Nacional.
Evidente aparece na proposta o agrupamento de três blocos (sistemas): o peda-
gógico, formado pela administração, salas de aulas e salas especiais a Oeste; o 
desportivo, que soma os balneários/vestiários, o pavilhão e o campo de jogos 
descoberto a Este; e, por fim, o social, numa posição central, conformado pela sala 
do dentista, pela sala polivalente e de música, pelo refeitório e pelo buffet.
O conjunto geral encontra-se articulado pelo átrio principal, localizado no eixo da 
fachada Norte. A partir daqui existe a opção de seguir em direcção aos espaços dos 
sistemas desportivo ou pedagógico.
Depois de entrarmos no átrio principal deparamo-nos à direita com o balcão de 
entrada e com a recepção. A partir deste ponto podemos dirigir-nos ao conjunto da 
papelaria/reprografia e ao centro de recursos, que funcionam como espaços dinami-
zadores desta zona, para logo seguirmos para as salas de aulas e/ou salas especiais.
O centro de recursos é, de entre as salas de aulas especiais, a mais próxima do átrio 
principal facilitando, assim, a utilização destas instalações pelos diversos utentes. 
Mais uma vez todas as salas de aulas no nível 0 tem orientação Sul. As salas de aulas 
especiais de educação visual e tecnológica, de informática e o laboratório de ciências 
ocupam o extremo Poente do conjunto na finalização dos blocos das salas de aula.
Pode afirmar-se que o sistema social constitui aqui um pequeno «centro cultural», 
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that limit it (the main atrium and the atrium of the pavilion), factors that end up 
by granting it great functional autonomy, meaning that its subsystems can be used 
by the population without interfering with the normal functioning of the specific 
pedagogical and sporting activities of the school.
As in the Alvito school complex, the dining hall and the buffet can be extended like 
a terrace onto the central patio so that users can enjoy shows that can take place 
on the outdoor stage of the multi-purpose room.
The multi-purpose room is also characterised by a large opening to the South that 
relates the interior space with the best views of the surrounding landscape. At the 
North end there is another window, so allowing correct lighting and ventilation, at 
the same time that a system of blinds means that these areas can be closed off and 
blacked out.
On the first floor, and in the same way as in the Arcos Complex, the administra-
tive system and four more classrooms are grouped together, with an exit onto a 
playground connected with the central patio by a ramp and also connecting the 
classrooms with a covered recreational zone and another open-air one.
The sports system defines the eastern end of the complex with the pavilion forming 
the main subsystem. Grouped around this are the atrium of the pavilion, the long 
and narrow proportions of which running along the North-South axis relate it with 
the pavilion, the shower rooms/changing rooms, the multi-purpose room, the buffet 
and the dining hall. The games field area completes this system.
The outdoor spaces include the playgrounds, the access area which comes before 
the main atrium, extending to the atrium of the pavilion, the central patio, bordered 
on the East by the social block, to the West by the pedagogical block and open to 
the South, with a ramp that connects it to the playground on level 1. 

tendo em conta as características dos espaços que o compõem e dos acessos que o 
limitam (o átrio principal e o átrio do pavilhão), factores que acabam por lhe conferir 
uma grande autonomia funcional, permitindo que os seus subsistemas possam ser 
utilizados pela população sem interferir com o normal funcionamento das actividades 
pedagógicas e desportivas específicas da escola.
Tal como no Complexo do Alvito o refeitório e o buffet podem prolongar-se como 
esplanada para o pátio central e os utentes usufruir dos espectáculos que possam 
ter lugar no palco exterior da sala polivalente.
Também a sala polivalente é caracterizada por uma grande abertura a Sul que rela-
ciona o espaço interior com as melhores vistas da paisagem circundante. No extremo 
Norte existe outra janela, de modo a permitir uma correcta iluminação e ventilação, 
ao mesmo tempo que um sistema de escurecimento permitirá fechar estes vãos.
No primeiro andar, e de forma idêntica àquilo que se verifica no Complexo dos Arcos, 
agrupam-se o sistema administrativo e mais quatro salas de aulas, com saída para 
um recreio relacionado com o pátio central através de uma rampa e também elas 
com uma zona de recreio coberta e outra descoberta.
O sistema desportivo define o limite Nascente do complexo e tem no pavilhão o 
subsistema principal. À volta deste agrupam-se o átrio do pavilhão, cujas proporções 
estreitas e compridas no sentido Norte-Sul o relacionam com o pavilhão, com os 
balneários/vestiários, com a sala polivalente, com o buffet e com o refeitório.           
 O recinto do campo de jogos completa este sistema.
Entre os espaços exteriores identificam-se os recreios, o largo de acesso que antecede 
o átrio principal, prolongando-se até ao átrio do pavilhão, o pátio central, limitado 
a Este pelo bloco social, a Oeste pelo pedagógico e aberto ao Sul, com uma rampa 
que o relaciona com o recreio do nível 1. 
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planta do nível 0 | layout of level 0

 1 átrio de entrada | entrance atrium
 2 zona da administração | administration area
 3 secretaria/papelaria e repografia | secretarial office/stationer’s and reprographics room
 4 refeitório | dining hall
 5 buffet
 6 cozinha | kitchen
 7 pavilhão gimnodesportivo | sports pavilion
 8 balneários | shower rooms
 9 sala polivalente e de música | multi-purpose and music room
 10 consultório de dentista | dentist’s office

 11 espaço de convívio | common room
 12 sala de aulas | classroom
 13 centro de recursos | resource centre
 14 sala de informática | computer room
 15 sala de educação visual e tecnológica | visual and 
  technological education room
 16 laboratório de ciências | science laboratory
 17 recreio exterior | outdoor playground 
 18 pátio de serviço | service patio
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cortes | sections

4...4
5...5
6...6

Complexo do Furadouro | Furadouro Complex
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rampa do recreio central, planta do nível 0 | ramp of the central playground, layout of level 0

corte 1...1 | section 1...1
corte 2...2 | section 2...2
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sala polivalente  | multi-purpose room

corte 2...2 | section 2...2
 1 viga de betão | concrete beam
 2 alvenaria de tijolo cerâmico furado de 11cm | masonry in perforated ceramic brick 11cm
 3 alvenaria de tijolo cerâmico furado de 15cm masonry in perforated ceramic brick 15cm
 4 caixa-de-ar | cavity
 5 isolamento térmico tipo «dow» wallmate com 40mm de espessura | thermal insulation type «dow»   
  wallmate 40mm thick
 6 forra em alvenaria de tijolo cerâmico de 4cm | lining in ceramic brick masonry 4cm
 7 reboco exterior liso tipo «duracril» ref. 550 | smooth outdoor plasterwork type «duracril» ref. 550
 8 barramento branco à base de cal e gesso, para acabamento liso do reboco, tipo mapei ref. «planitop   
  580», para pintar a tinta de água cor preto | white plastering using lime and plaster, for smooth plaster  
  finish, type mapei ref. «planitop 580», to be painted in water-based paint blac 
 9 estrutura de sarrafos | lath structure
 10 painéis de fibra de abeto e cimento para absorção acústica de som tipo «celenit» AB com 35mm de 
  espessura, para pintar | fir-tree fiber and cement panels acoustic series, for sound absorption «celenit»  
  type AB 35mm thick, to be painted
 11 junta aberta com 3mm | open joint 3mm
 12 quadro no plano dos painéis de «celenit» | whiteboard on the plane of the «celenit» panels
 13 porta no plano dos painéis de «celenit» | door on the plane of the «celenit» panels
 14 lambril em pedra vidraço de Ataíja creme com 20mm de espessura, acabamento amaciado | panelling in  
  Ataija limestone cream 20mm thick, smooth finish
 15 lambril em painéis de MDF (80cm) para pintar com 19mm de espessura | panelling in mdf panels (80cm) to  
  be painted 19mm thick 
 16 painéis em MDF para pintar a tinta de esmalte mate, cor preto | panels in MDF to be painted in matt   
  enamel paint, black 

 17 infra-estrutura do quadro interactivo | infrastructure of the interactive whiteboard
 18 sinalética de emergência | emergency signage
 19 revestimento acústico com painéis tipo «knauf» cleaneo acústica Plus 8/15/20R, para pintar a tinta de  
  esmalte mate cor preto | acoustic facing with panels «knauf» cleaneo acoustic Plus type 8/15/20R, to be  
  painted in matt enamel paint black 
 20 calha técnica pintada a tinta de esmalte mate, cor preto para sistema de escurecimento | cable duct   
  painted with matt enamel paint, black for black-out system
 21 isolamento acústico em lã de rocha com 70mm de espessura | acoustic insulation in rock wool 70mm thick
 22 calha técnica para passagem de cabos | able duct for passage of cables
 23 esteira para manutenção | maintenance mat
 24 perfil em «u» em alumínio para pintar a tinta de esmalte preto mate | profile in «u» in aluminium to be  
  painted in enamel paint matt black
 25 camada de forma em leca | shape layer in leca
 26 tela de impermeabilização | waterproofing membrane
 27 laje de betão | concrete slab
 28 rufo em chapa de zinco | zinc sheet flashing
 29 caleira de escoamento das águas pluviais | rainwater run-off gutter
 30 camada de enchimento com 40mm de altura | filling layer 40mm high
 31 sarrafos de suporte | support laths
 32 soalho de madeira com 25mm de espessura | floor in wood 25mm thick
 33 pavimento em pedra ardósia de cor escura com 20mm de espessura | floor in slate dark colour 20mm thick
 34 soleira em pedra vidraço Ataíja creme com 40mm de espessura, acabamento amaciado | threshold in  
  Ataija limestone cream 40mm thick, smooth finish
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Escola Secundária de Silves | Silves Secondary School
Silves, Portugal, 2010–2015
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A reabilitação e ampliação da Escola Secundária de Silves forma parte do pro-
grama de modernização da escolas de ensino secundário de Portugal desenvolvido 
pela Parque Escolar, E.P.E.. Este programa foi iniciado em 2007 com o objectivo 
modernizar 332 escolas públicas até 2015 adequando-as às novas exigências edu-
cativas e ambientais, o que representava na altura 70% das secundárias do País .
O programa encontra-se temporariamente paralisado tendo-se recuperado um 
total de 134 edifícios e encontrando-se suspensos 39. No caso da Escola Secun-
dária de Silves, só foi concluída a primeira fase da intervenção, correspondente 
à construção dos novos blocos, estado suspensa a segunda fase, que representa 
aproximadamente 50% da intervenção destinada à recuperação do edifício 
existente, o denominado Edifico Matriz.
O projecto do Edifício Matriz é de 1959 e corresponde às Tipologias MOP construí-
das pelo Ministério das Obras Públicas nas capitais de distrito. Estas criaram uma 
rede de edifícios liceais com uma imagem e configuração tipológica facilmente 
reconhecível no território tendo em conta que respondiam a “programas gerais”, 
que hoje chamaríamos projectos-tipo.
Em termos funcionais, estes edifícios organizam-se a partir de três blocos: o Bloco 
A ou corpo escolar, com dois andares, ao qual estavam associados as salas de 
aulas e os serviços administrativos; o Bloco B ou corpo desportivo, também com 
dois andares, ocupado no piso térreo pelo Refeitório, Cozinha e Balneários e, no 
piso superior, pelo Ginásio com caixa de palco para permitir a sua utilização como 
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The rehabilitation and extension of Silves Secondary School forms part of the 
program to modernise secondary schools in Portugal developed by Parque 
Escolar, E.P.E.. This program was started in 2007 with the aim of modernising 
332 public schools by 2015 adapting them to the new educational and environ-
mental requisites, and which represented 70% of the secondary schools of the 
country at the time.
The program is temporarily halted after having recovered a total of 134 buildings 
and with 39 suspended. In the case of Silves Secondary School, only the first 
stage of the intervention was concluded, corresponding to the construction of 
the new blocks, while the second stage is suspended, which represents appro-
ximately 50% of the intervention intended to recover the existing building, the 
so-called Main Building.
The Main Building was designed in 1959 and corresponds to the Typologies built 
by the Ministry of Public Works in the district capitals. These created a network 
of secondary school buildings with an easily recognisable typological image and 
configuration in the territory bearing in mind that that were the result of “general 
programs”, that today we would call standard-type projects.
In functional terms, these buildings are organised around three blocks: Block 
A or the body of the school, with two floors, to which the classrooms and the 
administrative services were associated; Block B or the sports block, also with 
two floors, occupied on ground floor by the Dining Hall, Kitchen and Changing 
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salão de festas. Por fim, o Bloco C ou corpo de oficinas, de piso único e isolado 
dos restantes espaços da escola. A configuração espacial em forma de “U” do 
Edifício Matriz é o resultado do agrupamento funcional destes três corpos, unidos 
por uma galeria aberta.
Para além da recuperação do Edifício Matriz, foram construídos novos espaços 
destinados à biblioteca; salas de aulas e salas TIC; áreas de convívio para alu-
nos e professores; sala polivalente e espaço desportivo coberto. A Escola conta 
actualmente com uma área bruta de 14.441 m2 correspondendo 6.966 m2 a 
obras de remodelação e 7.475 m2 à construção nova. A capacidade prevista é 
de 1.300 alunos.
A nova redistribuição dos espaços procura configurar uma tipologia escolar aberta 
à Comunidade permitindo o desenvolvimento de actividades extracurriculares 
e aumentando assim a valorização e responsabilidade por parte dos utentes 
perante o Edifício.
Em termos gerais, a intervenção caracteriza-se pela remodelação das instalações 
existentes ao nível do reordenamento de compartimentação; pela beneficiação 
de revestimentos interiores e pela remodelação integral das infra-estruturas 
eléctricas, telecomunicações, águas e esgotos bem como das áreas desportivas 
e arranjos exteriores, complemento essencial para as actividades que têm lugar 
nos espaços fechados.
Assumimos esta intervenção de modernização como uma oportunidade para con-
ferir ao novo conjunto um também novo rol simbólico e funcional que, afastando-o 
das soluções de um edifício “tipo”, confere uma resposta única e específica para 
esta Escola e para a cidade de Silves.
Podemos enumerar entre as principais acções de projecto: (1) a salvaguarda da 
identidade do edifício original reforçando a configuração tipológica em “U” como 
base de um texto que documenta épocas diferentes. Nele as fachadas dos antigos 
edifícios emergem como “figura” sobre o “fundo” neutro e opaco representado 
pela nova edificação; (2) a grande cobertura em betão do campo de desporto, 
epicentro do conjunto como proposta de um elemento aglutinante entre antigas 
e novas construções; (3) a abertura deste esquema em “U”, na direcção das duas 
escolas primárias existentes; (4) a conexão da totalidade das actividades através 
de uma circulação contínua e coberta; (5) finalmente, a concepção dos novos 
espaços exteriores como outro elo de ligação das relações interpessoais, com 
equipamentos desportivos, de lazer e de zonas de sombra que sirvam de estímulo 
para uma utilização permanente pelos habitantes de Silves. 
Neste novo sistema de circulação e de espaços exteriores reforçámos o eixo Norte-
-Sul (da antiga galeria agora coberta) como espinha estruturante da intervenção 
criando uma nova entrada principal, duas escadas, uma rampa e um elevador 
distribuídos sequencialmente no vazio do pátio central, dividindo-o, por seu turno, 
em três espaços diferenciados de estada ao ar livre.
A primeira escada parte do centro da referida galeria e vincula o R/C com o átrio 
das Salas de Aulas do primeiro andar. Desse ponto, parte também uma rampa que 
une em diagonal o novo átrio de ingresso com o átrio do Bufete e, finalmente, já 
dentro do Bloco D,  a segunda escada e o elevador possibilitam o acesso aos três 
pisos que o edifício detém nesta zona. 
Em resumo, o novo esquema funcional proposto identifica oito blocos: os três já 
existentes das Salas de Aulas (Bloco A); Ginásio e  Refeitório (Bloco B) e Edifício 

Rooms and, on the upper floor, by the Gymnasium with a stage so it can be 
used as a social hall for events. Lastly, Block C or the workshop area, on a single 
floor isolated from the other spaces of the school. The Main Building’s spatial 
configuration in a U-shape is the result of the functional grouping of these three 
bodies, united by an open gallery.
Besides the recovery of the Main Building, new spaces were built that are intended 
for the library; classrooms and computer rooms; the social areas for pupils and 
teachers; a multi-purpose room and a covered sports space. The School currently 
has a gross area of 14,441 m2 with 6,966 m2 corresponding to remodelling works 
and 7,475 m2 to the new construction. It has a planned capacity for 1,300 pupils.
The new redistribution of the spaces aims to configure a school typology that is 
open to the Community, thereby helping to develop extracurricular activities and 
increasing its use and the users’ sense of responsibility regarding the Building.
In general terms, the intervention is characterised by the remodelling of the 
existing installations in terms of the reorganisation of its compartmentation; 
improving the interior facings and the overall remodelling of the electrical, 
telecommunications, water and drainage infrastructures as well as the sports 
areas and landscaping, an essential complement for the activities that take 
place in the closed spaces.
We looked on this modernization intervention as an opportunity to lend the new 
complex a new symbolic and functional role which, distancing it from standard-
-type building solutions, would grant this School and the city of Silves a unique 
and specific solution.
Among the project’s main features we can list the following: (1) safeguarding 
the identity of the original building reinforcing the U-shaped configuration as 
the basis of a text which documents different epochs. In it, the façades of the 
former buildings emerge like a “figure” on the neutral and opaque “background” 
represented by the new building; (2) the large concrete roofing of the sports 
field, the epicentre of the complex acting as a bonding agent between the old 
and new constructions; (3) the opening of this U-shape in the direction of the 
two existing primary schools; (4) the connection of all of the activities through a 
continuous and covered circulation; (5) finally, the conception of the new outdoor 
spaces as another connector of interpersonal relations, with sports and leisure 
buildings and shaded areas which help to encourage the inhabitants of Silves 
to make permanent use of the facilities. 
In this new system of circulation and of outdoor spaces we reinforced the North-
-South axis (of the former gallery which is now covered) as a structural backbone 
of the intervention creating a new main entrance, two staircases, a ramp and an 
elevator distributed sequentially in the empty space of the central patio, dividing 
it, in turn, into three different open-air spaces.
The first staircase departs from the centre of this gallery and connects the ground 
floor with the atrium of the Classrooms on the first floor. From this point, a ramp 
also departs which diagonally unites the new entrance atrium with the “Buffet” 
atrium and, finally, inside Block D, a second staircase and the elevator grant 
access to the building’s three floors in this zone. 
In short, the new functional layout proposed identifies eight blocks: the three 
existing blocks of the Classrooms (Block A); Gymnasium and  Dining Hall (Block 
B) and the Workshop Building (Block C), and a further five blocks corresponding 
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Oficinal (Bloco C), e mais cinco blocos correspondentes à Biblioteca, Zona de Con-
vívio de Estudantes e Bufete (Bloco E); a nova Cozinha, os Balneários, as Salas de 
Desenho e a Oficina de Energias renováveis e Mecânica (Bloco D); a nova entrada 
e Sala Polivalente ( Bloco F) e, no centro, o “vazio” do Campo Desportivo Coberto 
(Bloco G).
Relativamente aos materiais, apesar de ter ficado com boa impressão do estado 
de conservação da maior parte do edifício (facto que implicou a imediata intenção 
de preservar espaços, mobiliários e materiais numa acção que se aproxima do 
restauro), compreendemos que as numerosas “condicionantes” da nova legislação 
nas variantes da Segurança, Acústica, Térmica, Qualidade do ar, etc., tornavam 
impossível esse tipo de abordagem.
De modo a garantir o melhor comportamento dos edifícios existentes face a 
fenómenos sísmicos, foi necessário consolidar as paredes exteriores de alvenaria 
de pedra e as paredes interiores de alvenaria de tijolo maciço através da aplicação 
de reboco armado com malha de aço distendido por intermédio de grampos em 
aço galvanizado.
Todos os pavimentos em madeira foram substituídos por manta de vinílico, e aque-
les em grés porcelânico foram substituídos por outros com a mesmas característi-
cas. As áreas destinadas a instalações sanitárias, cozinhas, vestiários e balneários 
terão autonivelantes e as escadas pedra de Ataíja. Substituímos as carpintarias dos 
vãos exteriores em madeira por caixilharia de alumínio tendo em conta o seu grau 
de degradação e o cumprimento dos projectos de especialidades (vidros duplos).

to the Library, Pupils’ Social and Buffet Zone (Block E); the new Kitchen, the Chan-
ging Rooms, the Drawing Rooms and the Renewable Energies and Mechanics 
Workshop (Block D); the new entrance and Multi-Purpose Room ( Block F) and, 
in the centre, the “empty space” of the Covered Sports Field (Block G).

In relation to the materials, although we had a good impression of the state of 
conservation of most of the building (something that implied the immediate 
intention of preserving spaces, furniture and materials in an intervention that 
came close to restoration), we understood that the numerous “conditioning 
factors” of the new legislation in terms of Safety, Acoustics, Heating, Air Quality, 
etc., made this type of approach impossible.
In order to ensure the best behaviour of the existing buildings with regard to 
earthquake, we needed to consolidate the exterior stone walls and the interior 
solid brick, masonry walls through the application of plaster reinforced with 
distended steel mesh by means of galvanised steel clamps.
All of the wooden flooring was replaced by vinyl sheeting, and floors in ceramic 
tiles were replaced by others with the same characteristics. The areas intended 
for the toilet installations, kitchens, changing and shower rooms will have self-
-levelling floors and the stairs will have Ataíja stone. We replaced the wooden 
structures in the exterior openings with aluminium frames taking into account 
their degree of degradation and the need to comply with the specifications 
(double glazing).
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Moradia Palos Verdes | Palos Verdes house
São Paulo, Brasil, 2012–....
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O nosso atelier foi convidado pelo arquitecto paulista Roberto Somlo para de-
senvolver o projecto de execução desta casa nos arredores de São Paulo, facto 
que foi muito motivador para compreender melhor a maneira de trabalhar do 
colegas brasileiros e perceber o nível de desenvolvimento que se poderia dar ao 
projecto a partir de Lisboa.
Foi, para além disso, uma oportunidade para trabalharmos novamente com es-
truturas metálicas, facto que não fazíamos desde o Op Bar em Lisboa, e também 
o sistema que actualmente nos encontramos a desenvolver nos apartamentos 
da Obrivalor em Oeiras. A experiência tem sido positiva e a casa nos Palos Verdes 
já começou a ser construída.
O terreno apresenta um declive acentuado partindo da rua de acesso à casa em 
direcção à mata e às melhores vistas. Foi esse declive que definiu a volumetria 
e, também, o sistema construtivo: estrutura de concreto e alvenaria de tijolos 
apoiada directamente sobre o terreno nas zonas de quartos e serviço, e estrutura 
de aço na parte social, que se debruça, em equilíbrio sobre a referida mata pré-
-existente. A piscina, em concreto aparente, completa a volumetria geral.
O acesso à casa faz-se a partir de um pátio onde fica o estacionamento. A partir 
dessa esplanada, podemos, antes de entrar na zona social, vislumbrar antecipa-
damente a vista do arvoredo que rodeia a sala totalmente transparente. As zonas 
de serviço estão sobre o lado direito da entrada. Os dormitórios recostam-se 
sobre o sector oposto.

Designação do projecto | Project name
Moradia Palos Verdes | Palos Verdes House
Localização | Location
São Paulo, Brasil

Datas | Dates
2012-…

Cliente | Client
Sandro Beneduce

Arquitetura | Architecture
Roberto Somlo

Estagiários | Trainees
Daniel Farfelmaze, Felipe Zorlini

Projeto de execução | Final Design
Claudio Sat Arquitectura, Lda.

Colaboradores | Employees
Gisela Ferreira, Pedro Cancela, Ricardo Porfírio

Especialidades | Engineering facilities
Estabilidade, betão armado e contenção periférica | Stability, reinforced concrete and peripherical con-
tainment
Benedictis engenharia lda

Estrutura metálica | metallic structure
Construmet

Rede de distribuição de águas prediais; rede de drenagem de águas residuais domésticas; rede de drenagem 

de águas pluviais | domestic waste water drainage network; rainwater drainage network
António Barroso

Instalações elétricas, de segurança, de telecomunicações e intrusão | Electrical, safety, telecommunications 
and intrusion installations
Pedro Gonçalves

Fotografias | Photography
Roberto Somlo

Roberto Somlo, an architect from São Paulo, invited our atelier to develop the 
final design of this house on the outskirts of São Paulo, something which highly 
motivated us as we could get a better understanding of the way our Brazilian 
colleagues worked and understand the level of development that could be lent 
to the project from Lisbon.
Besides this, it was an opportunity for us to once again work with metal structu-
res, something we had not done since the Op Bar in Lisbon, and also the system 
which we were currently developing in the Obrivalor apartments in Oeiras. The 
experience had been positive and construction work on the Palos Verdes house 
has already begun.
The site is set on a steep slope running down from the access road to the house 
in the direction of the woods and towards the best views. It was this slope that 
defined the house’s volume and also the system of construction: a concrete 
structure and brick masonry supported directly on the terrain in the zones of the 
bedrooms and services, and a steel structure in the social part, which overlooks 
the woods. The swimming pool, in a fair-faced concrete finish, completes the 
general volume.
The house is accessed from a patio where we have the car parking area. From 
this terrace, before entering the social zone, we can catch an initial glimpse of 
the trees that surround the totally transparent living room. The service zones are 
over the right side of the entrance. The bedrooms are over the opposite sector.
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Lar de idosos | Elderly Persons’ Home 
Lisboa, Portugal, 2012–....
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Foi aqui solicitado um projecto de readaptação de dois edifícios de carácter social 
existentes para o funcionamento de um Lar de Idosos com capacidade para 80 
pessoas e uma área total de 2.589 m2.
Pretendia o Cliente que a nossa intervenção assegurasse, em termos morfológicos 
e funcionais, a leitura de um novo e único edifício de modo a responder à nova 
imagem desta instituição bem como a correcta relação entre as novas funções, 
reforçando assim o carácter social e comunitário do mesmo, nomeadamente com 
o sector da cidade onde se insere.
Toda a estratégia de projecto foi por conseguinte caracterizada pela procura de 
uma solução que integrasse as premissas do programa com as exigências defini-
das pela nova legislação de infra-estruturas, acabamentos e reforço estrutural.
Do ponto de vista da imagem, a concepção do sistema de AVAC e renovação de 
ar foi determinante na medida em que, devido ao reduzido pé direito do edifício 
existente, foi definida uma solução de dupla fachada pelo exterior que permitisse 
a passagem do sistema de condutas necessário para o funcionamento do sistema. 
Esta opção permitiu criar essa imagem geral e unitária pretendida.
Também funcionalmente, foram concentrados os elementos de comunicação 
vertical no ponto central de contacto dos edifícios existentes, organizados num 
volume de quatro pisos. Concentrados no piso –1, encontram-se os serviços de 
apoio logístico a todo o complexo; no piso 0, as funções de carácter social que 
se estendem para o piso 1, onde se encontram também os serviços administra-
tivos. Ao piso 2 foi atribuída a função de lar de idosos com os quartos e espaços 
de convívio.
A entrada principal faz-se através de um pátio de carácter comunitário assumido 
como uma extensão das actividades do piso 0, nomeadamente do bar. Neste 
ingresso, visualizamos uma pequena capela que, pelo facto de ter tripla altura, 
congrega simbólica e espacialmente todos os pisos

Designação do projecto | Project name
Lar de idosos | Elderly Persons’ Home
Localização | Location
Lisboa

Datas | Dates
2012-…

Arquitetura | Architecture
Claudio Sat Arquitectura, Lda.

Colaboradores | Employees
Gisela Ferreira, Pedro Cancela, Ricardo Porfírio

Here we were asked for a project to adapt two existing buildings of a social 
character to function as a Home for the Elderly with capacity for 80 people and 
a total area of 2,589 m2.
In morphologic and functional terms, the Client wanted our intervention to make 
it look like a new and unique building so as to correspond to the new image of 
this institution and to provide a correct relationship between the new functions, 
thereby reinforcing its social and community character, namely with the sector 
of the city it is located in.
The whole design strategy was therefore characterised by the search for a so-
lution that correlated the premises of the program with the demands defined 
by new legislation on infrastructures, finishings and structural reinforcement.
From the point of view of the image, the conception of the HVAC system and 
air renewal was decisive in as much as, due to the reduced ceiling height of the 
existing building, a solution using a double façade to the exterior was defined 
that would allow the passage of the system of piping necessary for the system 
to operate. This option helped to create the intended overall image of unity.
Also in functional terms, the elements of vertical communication were con-
centrated in the central point of contact of the existing buildings, organised 
into a volume of four floors. Concentrated on floor –1 are the logistical support 
services for the whole complex; on floor 0, the functions of a social character 
which extend to floor 1, where there are also the administrative services. Floor 2 
was attributed the function of a Home for the Elderly with bedrooms and spaces 
for social interaction.
The main entrance is through a patio of a community character, assumed as 
an extension of the activities of floor 0, namely of the bar. At this entrance, we 
can see a small chapel which, as it is three floors high, symbolically and spatially 
unites all of the floors.
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Apartamentos Obrivalor | Obrivalor Apartments 
Lisboa, Portugal, 2013–....
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Localizado no distrito de Oeiras, nos arredores da cidade de Lisboa, este projecto 
tem como objectivo a reabilitação de uma moradia com rés-do-chão e primeiro 
andar. Para além disso, propõe-se a construção de um piso adicional cuja área 
substituirá uma série de construções dispersas no fundo do lote, a demolir. Desta 
forma, pretende-se optimizar a ocupação do lote conseguindo melhores condições 
de habitabilidade e adaptação à legislação actual.
Assim, a solução proposta apresenta uma volumetria de três pisos correspondentes 
às três fracções afectas à habitação, e de utilização autónoma. As duas fracções dos 
pisos inferiores são tipologias T2 enquanto aquela do piso superior corresponde a 
um apartamento T3. A área total de construção é  de 336,88 m2 m2.
O acesso a cada uma das fracções faz-se de forma independente através de pata-
mares distintos devido ao aproveitamento do terreno onde cada fracção possui um 
logradouro privativo.
Todos os espaços foram concebidos de forma a que a iluminação e ventilação natural 
fossem garantidas e, como a fracção do piso superior foi projectada de raiz, foi possível 
privilegiar a exposição solar direccionando todos os compartimentos, detentores de 
amplos vãos, para a orientação poente, que coincide com as melhores vistas.
Do ponto de vista volumétrico é posto de evidência o contraste entre a imagem mo-
nolítica dos dois pisos inferiores existentes, em tijolo e reboque monocolor, e o piso 
superior, que emerge como um novo volume “apoiado” sobre o anterior e mais leve, 
constituído por uma estrutura metálica que destaca o sistema construtivo utilizado, 
apropriado à fácil construção tendo em conta as dificuldades que apresenta o lote 
para instalar um estaleiro.
Este novo volume representa um acréscimo pouco significativo da cércea do edifício, 
não ultrapassando a cércea actual da construção geminada e enquadrando-se no 
perfil descendente da artéria urbana em que se insere.

Designação do projecto | Project name
Apartementos Obrivalor | Obrivalor apartments
Localização | Location 
Oeiras

Datas | Dates
2013- …

Cliente | Client
Obrivalor- engenharia e contruções, lda

Arquitetura | Architecture
Claudio Sat Arquitectura, Lda.

Colaboradores | Employees
Gisela Ferreira, Pedro Cancela, Ricardo Porfírio

Located in the distric t of Oeiras, on the outskir ts of the city of Lisbon, this 
project aims to rehabilitate a two-storey detached house. Besides this, the 
idea is to build on an extra floor, the area of which will replace a number 
of constructions dispersed around the bottom of the plot, which will be de-
molished. The idea is to optimise the occupation of the plot and to achieve 
better living conditions and adapt it to current legislation.
The proposed solution therefore has three floors corresponding to the three 
fractions allocated to the habitation, and which are autonomous. Both of 
the fractions on the lower floors are T2’s while the one on the top floor is 
a T3 apartment. The total construction area is 336.88 m2.
Each of the fractions is accessed independently through dif ferent levels due 
to the use of the terrain where each fraction has its own private patio area.
All of the spaces were conceived so that they could enjoy natural lighting 
and ventilation and, as the top floor was designed from scratch, it was 
possible to make the best of the sunlight by making all of the compart-
ments, which have ample openings, face westwards, which coincides with 
the best views.
From the point of view of volume, the contrast is emphasised between the 
monolithic image of the two lower floors, in brick and mono-colour plaster, 
and the top floor, which emerges as a new lighter volume “supported” on 
the former, made from a metal structure which highlights the building 
system used, appropriate to its easy construction taking into account the 
dif ficulties encountered on the plot when set up the works yard.
This new volume actually does not add significantly to the building’s height, 
and does not exceed the current height of the semi-detached construction 
and fits in well in the descending profile of the roadway it is built on.
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Centro de Saúde de Angoche | Angoche Health Centre 
Angoche, Moçambique, 2014.
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O presente Estudo refere-se ao projecto de um Centro de Saúde, localizado na 
cidade de Angoche, em Moçambique.
O programa, definido por uma Fundação desta Cidade, contempla a criação de 
um Centro de Saúde com 30 gabinetes médicos, posto de vacinação, enfermaria, 
salas de internamento para 60 pessoas (masculino e feminino), morgue, espaço 
de recolhimento / reflexão, serviços administrativos, sala de formação, salas de 
espera, recepção, bar e arrumos. A área bruta total é de 4.232 m2

A intervenção caracteriza-se pela procura constante de conciliar, numa compo-
sição equilibrada, os espaços sociais e os espaços médicos.
Nessa composição destacam-se 3 volumes: o primeiro destinado a actividades 
de carácter social que se desenvolve em torno de um pátio, no rés do chão e 
com entradas  que permitem um funcionamento  independente das áreas mé-
dicas; o segundo específico da área da saúde, com planta baixa e dois andares, 
e estruturado à volta de um segundo pátio. A “intercepção” destes dois corpos 
faz-se através de um espaço de meditação (a capela), que ocupa o centro do 
segundo pátio. Este espaço religioso e de recolhimento constitui, pela posição 
que ocupa, uma presença omnipresente dentro do conjunto. O terceiro volume, 
afastado dos outros dois, é técnico e de armazenamento. 
O acessos do público e das urgências fazem-se de forma independente de modo 
a criar circuitos diferenciados. Estes dois sistemas encontram-se na zona de 
recepção.

Designação do projecto | Project name
Centro de Saúde de Angoche | Angoche Health Centre
Localização | Location 
Angoche, Moçambique

Datas | Dates
2014- …

Cliente | Client

Arquitetura | Architecture
Claudio Sat Arquitectura, Lda.

Colaboradores | Employees
Gisela Ferreira, Pedro Cancela, Ricardo Porfírio

This Study relates to the design of a Health Centre, located in the city of 
Angoche, in Mozambique.
The program, defined by a Foundation in this City, contemplates the crea-
tion of a Health Centre with 30 medical rooms, a vaccination post, an 
infirmary, internment rooms for 60 people (men and women), a morgue, 
a space for contemplation /reflection, administrative services, a training 
room, waiting rooms, a reception, bar and storage. Its total gross area is 
4,232 m2

The intervention constantly sought to reconcile the social and medical 
spaces within a balanced composition.
Within this composition 3 volumes stand out: the first is intended for social 
activities and is developed around a patio, its layout and entrances allow it 
to function independently of the medical areas; the second specific volume 
of the health area, with a ground floor and two floors, and structured 
around a second patio. These two bodies “intercept” at a space of medi-
tation (the chapel), which occupies the centre of the second patio. Due to 
its position, this calm, religious space becomes almost omnipresent within 
the complex. The third volume, distanced from the other two, is technical 
and for warehousing. 
The public and emergency accesses are independent so as to create dif fe-
rentiated circuits. These two systems come together at the reception area. 
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Conjunto Escolar de Anchilo-Nampula | Anchilo-Nampula 
School Grouping 
Nampula, Moçambique, 2014.
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O projecto está implantado num terreno de 45000,00m2 da região do Anchilo-
-Nampula, Moçambique.
Foi solicitado pela Arquidiocese de Nampula interessada na construção de um 
Agrupamento Escolar com 18647,83m2 de área de  construção e integrado por 
uma Escola Infantil para 300 alunos; por uma Escola  primária para 500 alunos; 
por uma Escola Secundária para 500 alunos; por uma Escola Profissional para 
200 alunos  e por uma Residência com 200 camas.
A proposta caracteriza-se pela aplicação, nos quatro edifícios escolares, dos prin-
cípios de agrupamento modular, garantido a independência funcional de cada 
uma das partes e potenciando a utilização comum de determinados equipamentos 
como o núcleo cozinha/refeitório que deverá ser utilizado por todo o complexo.
Verificamos neste projecto a versatilidade que o sistema de módulos apresenta, 
permitindo resolver equipamentos educativos que cobrem todo o ciclo educativo, 
desde a primeira idade até a formação profissional com configurações distintas 
conforme as necessidades específicas de cada um.
O conjunto desenvolve-se ao longo de um eixo central de carácter comunitário 
através do qual se faz o acesso independente a cada uma das escolas e residên-
cia, e que culmina na zona desportiva coberta.. Tal como as escolas , o acesso à 
residência faz-se a partir deste grande pátio central e desenvolve-se num volume 
vertical de características singulares e marcantes na paisagem envolvente. 

This project is located on a site with an area of 45,000.00m2 in the Anchilo-
-Nampula region, Mozambique.
It was requested by the Archdiocese of Nampula which was interested in building a 
School Grouping with a construction area of 18,647.83m2 and which included an 
Infants’ School for 300 children; a Primary School for 500 children; a Secondary 
School for 500 students; a Vocational School for 200 students and a Residence 
with 200 beds.
The main feature of the proposal is the application of the principles of modular 
grouping in all four school buildings, allowing each part to be functionally inde-
pendent and the common use of certain equipment such as the kitchen/canteen 
hub which will be used by the whole complex.
This project demonstrates the versatility of the modular system, which provides a 
solution for education equipment that covers the whole educational cycle, from 
kindergarten to vocational training with different configurations depending on 
their specific needs.
The group runs along a central community-style axis which provides independent 
access to each of the schools and the residence, and which culminates in the co-
vered sports zone. As with the schools, the residence is accessed from this large 
central patio and forms a vertical volume whose unique characteristics make it 
stand out in the surrounding countryside

Designação do projecto | Project name
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Localização | Location 
Moçambique

Datas | Dates
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Colaboradores | Employees
Gisela Ferreira, Pedro Cancela, Ricardo Porfírio
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O programa para este cliente residente da Ilha de São Tomé prevê duas constru-
ções no mesmo lote: a da “casa” propriamente dita, e a de um “anexo”, sendo 
este último o espaço em que a família passa grande parte do tempo. As obras 
vão começar com a construção do anexo de forma a ser habitado enquanto se 
constrói a casa.
Outra condicionante importante do projecto é o clima tropical de São Tomé, que 
nos levou a dispor as construções à volta de pátios sombreados e ventilados.
Por fim, o cliente pretendia um espaço que fosse suficientemente grande e pro-
tegido para partilhar com a família e amigos reuniões e convívios.
 Tendo em conta estes requisitos, a proposta pareceu “obvia”: optámos por afastar 
até aos extremos nascente e poente do terreno ambos os edifícios de forma a 
optimizar o espaço interno, criando nele um vazio estruturante: um pátio central,  
que cobrimos com um telhado.
Nos extremos imediatos deste vazio colocámos ambas as salas de estar, seguidas 
de pátios interiores com vegetação. Desta forma concebemos uma faixa contínua 
e transparente no sentido nascente-poente formada pela sucessão de espaços 
sociais e pátios agrupados em torno do pátio central. As salas de estar da Casa e do 
Anexo possuem portas que se abrem na sua totalidade estimulando a integração 
física e visual dos habitantes com o pátio central.
A continuidade dos espaços é aqui levada ao limite, tendo em conta que aquele 
eixo transparente se prolonga para além do terreno e permite, desde cada ex-
tremo do lote, visualizar o extremo oposto
No primeiro andar da casa encontram-se os dois quartos e uma série de terraços 
protegidos.
No limite sul do conjunto agrupam-se as actividades de serviço, gerando uma 
envolvente “opaca” que contrasta com a fluidez dos espaços transparentes inte-
riores. O conjunto apresenta-se como uma composição monolítica e introvertida, 
praticamente  fechada para o exterior.
Os materiais escolhidos são o betão à vista e as magníficas madeiras da Ilha. A 
área da casa é 311.52de m2 e do anexo de 137.28m2 perfazendo uma área total 
de 448.80m2. 

The program for this client who lives on the Island of Sao Tome contemplates two 
constructions in the same plot: that of the “house” proper, and that of an “annex”, 
the latter being the area where the family spends most of its time. The works will 
commence with the construction of the annex which will be lived in while the 
house is being built.
Another major conditioning factor of the project is Sao Tome’ tropical climate, 
which led us to place the constructions around shaded and ventilated patios.
Lastly, the client wanted a space that was sufficiently large and protected to have 
an area for get-togethers for friends and family.
Taking these requisites into account, the proposal appeared “obvious”: we opted 
for distancing both buildings to the east and west ends of the site so as to optimise 
the interior space, creating a structural space within it: a central patio, which we 
covered with a roof.
At the immediate ends of this space we placed both living rooms, followed by 
interior patios with vegetation. In this way we conceived a continuous and trans-
parent strip in an east-west direction formed by the succession of social spaces 
and patios grouped around the central patio. The living rooms of the House and 
of the Annex have doors which open up completely stimulating the physical and 
visual integration of the inhabitants with the central patio.
Here the continuity of the spaces is taken to the limit, taking into account that this 
transparent axis is prolonged beyond the site and allows us to see from one end 
of it to the other.
On the first floor of the house there are two bedrooms and a series of protected 
terraces.
Grouped together at the south end of the complex are the service activities, crea-
ting an “opaque” area that contrasts with the fluidity of the interior transparent 
spaces. The complex is like a monolithic and introverted composition, practically 
closed off to the exterior.
The materials chosen are fair faced concrete and the magnificent varieties of wood 
as of the island. The house’s area is 311.52 m2 and the annex is 137.28 m2 making 
a total area of 448.80 m2. 

Designação do projecto | Project name
Casa em São Tomé e Príncipe | House in São Tomé e Príncipe
Localização | Location 
São Tomé e Príncipe

Datas | Dates
2015- …

Cliente | Client

Arquitetura | Architecture
Claudio Sat Arquitectura, Lda.

Colaboradores | Employees
Gisela Ferreira, Pedro Cancela, Ricardo Porfírio
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Projecto de reabilitação de um edifício de habitação, localizado em Campo de 
Ourique, Lisboa para o cliente Tetocivil, Lda.
O programa prevê a reabilitação de um edifício em ruína com 3 unidades de 
utilização independentes e traduz-se numa composição definida por um corpo 
principal de quatro pisos com aproveitamento do desvão da cobertura de duas 
águas  como sótão, e uma série de  anexos ao nível do logradouro do piso térreo.
A intervenção proposta tem uma área total de 820m2 e é caracterizada pelo com-
promisso entre a manutenção da fachada existente  e as necessidades funcionais 
pré-definidas pelo cliente, o que implicou a construção nova com a manutenção da 
posição da escada e a dotação do edifício de condições de segurança e salubridade. 
Para o corpo principal, propõe-se a manutenção dos pisos existentes e o acrés-
cimo de um novo piso superior;  para o logradouro,  uma total reconversão dos 
volumes existentes com redução do índice de ocupação do solo bem como da sua 
permeabilidade.
Aproveitando as condições urbanas do lote,  pretendeu-se promover uma inter-
venção abrangente através  da criação de uma zona de  atravessamento que 
permite a comunicação pedonal entre a via principal que dá acesso ao lote e o 
interior do mesmo.
Tipologicamente o projecto apresenta 3 fracções T2 e uma zona comercial com 
usufruto do logradouro. A zona comercial no rés do chão prolonga-se até ao centro  
do quarteirão. O piso -1 destina-se a arrumos. Nos pisos 1, 2 e 3 localizam-se os três  
fogos T2 idênticos, cada um num piso separado, com escada e elevador e um átrio 
de ingresso que serve de entrada a sala de estar que por sua vez permite o acesso 
à zona privada e à cozinha. A zona privada inclui dois quartos, duas instalações 
sanitárias e um pequeno corredor que faz a distribuição nesta área. Os dois quartos 
são orientados a nascente e a cozinha a poente

Project to rehabilitate a residential building, located in Campo de Ourique, 
Lisbon for the client Tetocivil, Lda.
The program contemplates the rehabilitation of a building in ruins with 3 units 
of independent use and which represents a composition defined by a main 
body of four floors which uses the garret space under the gable roof as a loft, 
and a series of  annexes to the patio on the ground floor level.
The proposed intervention has a total area of 820m2, its main characteristic 
being the compromise between maintaining the existing façade and the func-
tional requirements defined by the client, which implied a new construction, 
maintaining the position of the staircase and fitting the building with better 
safety and hygiene conditions. 
For the main body the idea is to maintain the existing floors and add another 
floor above;  for the patio,  a total conversion of the existing volumes with a 
reduction in the land use intensity and also its permeability.
Taking advantage of the urban conditions of the plot, we wanted to make a 
more comprehensive intervention by creating a crossing route that will allow 
communication by foot between the main access to the plot and its interior.
Typologically the project has 3 T2 fractions and a commercial zone that makes 
use of the patio area. The commercial zone on the ground floor extends to 
the centre of the city block. Floor -1 is intended for storage. The three identi-
cal T2 houses are on floors 1, 2 and 3, each on its own floor, with stairs and 
an elevator and an entrance hall that serves as the entrance to the living 
room which in turn grants access to the private zone and to the kitchen. The 
private zone includes two bedrooms, two toilet facilities and a small corridor 
to perform the distribution in this area. The two bedrooms face east and the 
kitchen faces west.

Designação do projecto | Project name
Prédio em Campo de Ourique | Building in Campo de Ourique
Localização | Location 
Lisboa, Portugal

Datas | Dates
2016 - ...

Cliente | Client
Tetocivil, lda

Arquitetura | Architecture
Claudio Sat Arquitectura, Lda.

Colaboradores | Employees
Pedro Cancela, Ricardo Porfírio

Especialidades | Engineering facilities
Wobs Consultores de Engenharia, David Camões
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Designação do projecto | Project name
Hotel em Tomar | Hotel in Tomar
Localização | Location 
Tomar, Portugal

Datas | Dates
2017 - ...

Cliente | Client
Cristovão & Godinho, Lda

Arquitetura | Architecture
Claudio Sat Arquitectura, Lda.

Colaboradores | Employees
Ricardo Porfírio, Gisela Ferreira, Jacinto Villalobos Sat

O conceito que organiza o Hotel de Tomar é aquele caracteriza a novíssima 
geração de hotéis boutique: os chamados hotéis de “luxo acessível”.
 Embora cumpra com os requisitos clássicos dos hotéis de 5 estrelas, o “luxo” 
destes hotéis não reside na grande dimensão dos seus espaços nem nos seus 
custosos materiais mas sim na qualidade e particularidade das experiencias 
pessoais que estimulam. Tem como base a mistura de gente que nele interage: 
clientes, visitantes e os próprios habitantes de Tomar que se funde nos espaços 
comuns, tornando-os “públicos”.
São as receitas provenientes da exploração dos seus espaços públicos que 
permitem reduzir os custos dos quartos, tornando assim o luxo mais “acessível” 
São estes os princípios, somados à qualidade do design e dos serviços que eles 
oferecem, que caracterizam a vitalidade e a originalidade desta nova oferta, 
apropriada para um tipo de visitante cada vez mais diversificado e exigente. 
A expressão destes conceitos traduz-se numa arquitectura fortemente ligada 
ao terreno, sustentável, com relvados dos que emergem as formas em betão 
à vista e madeira. Uma arquitectura orgânica que oculta a maior parte das 
construções e destaca o essencial: o bloco dos quartos, um miradouro focado 
nos belíssimos perfis da Cidade.
Tipologicamente o hotel apresenta 2 sectores bem diferenciados, 
- O sector privado dos 30 quartos com excelente exposição solar, vistas e 
varandas
- O sector “público” constituído pela continuidade de um grande open space 
que se estende pelo Rés do Chão transformando-se, por vezes, nos polivalentes 
espaços do Átrio/Recepção, da Sala Polivalente, Ginásio/Spa e do Bar/Restau-
rante (que se pretende de alta qualidade e originalidade para Tomar). 
Tanto a Piscina como as explanadas e jardins aumentam visual e funcionalmente 
a dimensão dos espaços interiores e se erigem no palco da referida mistura, 
factor essencial para materializar o conceito desta última geração de hotéis. 
 

The concept that underlies the Hotel de Tomar is that which characterises the very 
recent generation of boutique hotels: so-called “accessible luxury” hotels.
While they meet the classic requisites of 5 star hotels, the “luxury” of these hotels 
does not reside in the large size of their spaces nor in their expensive materials, 
but rather in the quality and particularity of the personal experiences that they 
stimulate. It is based on the mix of people who interact with them: clients, visitors 
and the inhabitants of Tomar themselves who come together in the common 
spaces, making them “public”.
It is the revenue from the running of their public spaces that helps to reduce the 
cost of the rooms, thereby making their luxury more “accessible”. 
These are the principles, together with the quality of the design and of the services 
they offer, which characterise the vitality and originality of this new offer, suitable 
for an increasingly diversified and demanding type of visitor. 
These concepts are also expressed in an architecture that is closely connected to 
the location, and sustainable, with lawns from which the concrete and wooden 
forms emerge. An organic architecture that hides most of the constructions and 
highlights only what is essential: the block with the rooms, a belvedere overlooking 
the impressive skyline of the City.
In terms of typology, the hotel has 2 well differentiated sectors, 
- The private sector of 30 rooms with excellent exposure to sunlight, views and 
verandas
- The “public” sector formed from the continuity of a large open space which runs 
along the ground floor, transforming, at times, into the versatile spaces of the 
Lobby/Reception, of the Multipurpose Room, Gymnasium/Spa and Bar/Restaurant 
(intended to be high quality and very original for Tomar). 
The swimming pool together with the terraces and gardens visually and functionally 
increase the dimension of the interior spaces that are all part of this mixture, an 
essential factor for materialising the concept of this latest generation of hotels.
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This is a Project to upgrade existing constructions in Covões, Óbidos, lived in until 
around 12 years ago and in an advanced state of ruin, into quality housing, mo-
tivated by the need to preserve architecture based on the rural houses typical of 
this region with many annexes and rural outhouses such as the animal pens, wine 
cellar, potato storage, etc. 
The alteration aims to maintain this spirit and provide current solutions to current 
needs, which structurally involves a family residence with several bedrooms, spa-
cious rooms (in order to experience the territory from the interior) with annexes 
and support areas such as storage, a laundry room, wine cellar and storage areas 
for cleaning and maintenance equipment.
The main features of this Location include the horizon over the sea and the undu-
lating dunes with dark green patches of vegetation on the light beige of the sand, 
the arrangement of the two existing buildings in parallel bands and between them 
a patio whose axis extends to the horizon of the sea, and also the rough textures 
of the ruins. This romantic setting is completed by the varied and beautiful texture 
of the local vegetation.
Our proposal aims to recover some of these characteristics, which we consider 
particular, in a way that brings us closer to a local, non-generic and contemporary 
solution.
So, respecting the precise pre-existing contours of the buildings and the scale of 
the empty spaces, we extend the two existing constructions that are recoverable. 
We are looking to obtain forms and materials which reinforce the volumetric unity 
of both bands that frame our gaze to the sea oriented in an east-west direction 
and with a gross area of 259.48 m2. 
We propose to create bedrooms in the Southern volume and to use the wine cellar 
as an extension of the home in the Northern volume.
The recessed rooms of the North and South volumes are connected on the new 
lower level (2.50m below the threshold), below the patio that separates the two 
volume. 
In the outdoor space the idea is to only take advantage of the westerly direction of 
the existing housing in the line of the sea and use indigenous species in the gardens 
in the area closer to the house, only building the water tank water. 
For the new constructions we propose preserving some walls and rebuilding others 
up to the current height, on which a glass enclosure is placed to highlight the new in-
tervention, increasing the ceiling height necessary to allow natural cross ventilation.

Designação do projecto | Project name
Casa nos Covões | House in Covões
Localização | Location 
Óbidos, Portugal

Datas | Dates
2018 - ...

Cliente | Client
Telmo Faria

Arquitetura | Architecture
Claudio Sat Arquitectura, Lda.

Colaboradores | Employees
Ricardo Porfírio, Gisela Ferreira

Trata-se de um Projeto de alteração de construções existentes nos Covões, Óbidos, 
habitadas até há cerca de 12 anos e em avançado estado de ruína, em habitação 
qualificada, motivado pela necessidade de preservar uma arquitetura baseada 
nas casas rurais típicas desta região com muitos anexos e complementos rurais 
como os currais, a adega, a casa das batatas, etc. 
A alteração pretende manter esse espírito e dar respostas atuais a necessidades 
atuais, que em termos de programa passam por uma habitação familiar de vários 
quartos, salas amplas (para a vivência do território a partir do interior) e áreas de 
anexos e apoios dependentes para a habitação como são os arrumos, a lavanda-
ria, a garrafeira e as áreas de guarda de equipamentos de limpeza e manutenção.
Neste Lugar destacam-se o horizonte sobre o mar e as ondulações das dunas 
salpicadas pelas manchas verde-escuras da vegetação sobre o bege claro da areia, 
a disposição em bandas paralelas das duas construções existentes e entre elas 
um pátio cujo eixo se prolonga até ao horizonte do mar e, também, as texturas 
rugosas das ruínas. Neste ambiente romântico deparamo-nos ainda com a variada 
e belíssima textura da vegetação local.
A proposta que apresentamos procura recuperar algumas destas características, que 
consideramos particulares, de forma a nos aproximarmos a uma resposta local, não 
genérica e contemporânea.
Assim, respeitando exatamente o contorno das construções que existiam e a escala 
dos espaços vazios, prolongamos as duas construções existentes que são recuperáveis. 
Procuramos obter formas e matérias que reforcem a unidade volumétrica de 
ambas as bandas, que enquadram o nosso olhar para o mar orientadas na direção 
nascente/poente e com uma área bruta de 259,48 m2. 
Propomos a criação de quartos no volume Sul e a utilização da adega como amplia-
ção da moradia no volume Norte.
Na nova cota inferior (2,50m abaixo da soleira), por baixo do pátio que separa os dois 
volumes, estabelece-se a ligação entre as salas rebaixadas dos volumes Norte e Sul. 
No espaço exterior pretende-se apenas tirar partido da direção poente da habita-
ção existente na linha do mar e a utilização nos jardins das espécies autóctones 
na área mais próxima da casa, apenas construindo o tanque de água. 
Para as novas construções propomos preservar alguns muros e reconstruir outros 
até à altura atual, sobrepondo a partir dela um fechamento em vidro destinado 
a pôr em evidência a nova intervenção, a aumentar o pé direito necessário e que 
permita a ventilação natural transversal. 
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Designação do projecto | Project name
Sporting Clube Português | Portuguese Sport Club
Localização | Location 
Newark, USA

Datas | Dates
2020 - ...

Cliente | Client
Sporting Clube Português

Arquitetura | Architecture
Claudio Sat Arquitectura, Lda.

Colaboradores | Employees
Ricardo Porfírio, Gisela Ferreira

Foi com muito prazer que recebemos no ano de 2016 um convite do Sport Clube 
Português de Newark para modernizar as instalações do Clube, adequando-o às 
novas exigências funcionais, de infraestrutura e legislativas, no âmbito da celebração 
do seu Centenário, em Dezembro de 2022
Foram solicitadas pelas autoridades da instituição a ampliação do Palco, a criação 
de um novo Pátio e de um Terraço para eventos e a reabilitação geral dos espaços 
interiores.
Perante a inexistência de um núcleo vertical de circulação que vinculasse os quatro 
níveis do Conjunto, foi proposta uma nova escada, um elevador e um monta-carga 
colocado no único ponto que relaciona todos estes espaços, com acesso ao novo 
Terraço
No Palco, criado há quase um século, o projeto contempla o aumento das suas 
dimensões e a criação de arrecadações, camarins e espaços técnicos, entre outros
A proposta para o Pátio da Prospect Street (atualmente ocupado por um Estaciona-
mento) cria as condições adequadas para eventos com uma capacidade aproximada 
de 100 pessoas sentadas. Um novo lugar aglutinante da comunidade portuguesa 
de Newark e não só! Também foi proposto um palco elevado e reversível interior/ 
exterior que poderá ser coberto ocasionalmente por telas publicitárias e cenografias 
tornando o Clube numa instituição mais “extrovertida”. 
A criação de um Terraço acessível para festas, com uma vista imponente sobre o 
skyline de Nova York, está constituído por uma nova estrutura metálica que literal-
mente “embrulha” o antigo edifício. Esta opção permite a realização de obras sem 
interferir com a continuidade das atividades quotidianas do Clube. É proposta uma 
pequena área de serviços sanitários e de buffet, conectada através do monta-carga 
à cozinha do piso inferior.
A excelente localização do Sport Clube Português e as potencialidades das suas insta-
lações permitem prever o papel de destaque que esta instituição portuguesa pode vir 
a ter num contexto exigente como o de Newark no século XXI: uma expansão natural 
de Manhattan que valorizará não só a cultura e os modos de vida das áreas abrangidas 
como também o património imobiliário desses bairros e dos seus equipamentos.
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We were delighted to receive an invitation, in 2016, from the Sport Clube Por-
tuguês (Portuguese Cultural Association) of Newark to modernize the Club’s 
installations, adapting them to new functional infrastructural and legislative 
requirements for the celebration of its Centennial, in December 2022
The institution’s authorities asked us to extend the Stage, create a new Patio 
and Terrace for events and to generally refurbish the interior spaces.
In view of the absence of a vertical circulation core connecting the four levels of 
the Complex, we proposed a new staircase, an elevator and a service elevator 
placed at the only point that links all these spaces, with access to the new Terrace.
For the Stage, created almost a century ago, the project contemplates increa-
sing it in size and creating storage space, dressing rooms and technical areas, 
among others.
The proposal for the Patio on Prospect Street (currently occupied by a car park) 
creates the right conditions for events with an approximate capacity of 100 
seats. A new gathering place for the Portuguese community of Newark and 
more! A raised stage was also proposed, which can be indoor/outdoor and can 
be covered occasionally by advertising banners and set designs, making the Club 
a more “extroverted” institution. 
The creation of a Terrace that can be used for parties, with an impressive view 
over the New York skyline, consists of a new metal structure which literally 
“wraps” around the old building. This option allows works to be carried out 
without interfering with the Club’s daily activities. A small toilet and buffet area 
is proposed, connected through the service elevator to the kitchen on the floor 
below.
The Sport Club Português’ excellent location and the potential of its installations 
help us to foresee the prominent role that this institution Portuguese can come 
to have in a demanding context like that of Newark in the 21st century: a natural 
expansion of Manhattan that will enhance not only the culture and lifestyles of 
the areas covered but also the building stock of these neighborhoods and their 
amenities.
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Designação do projecto | Project name
10 apartamentos na Lagoa

Localização | Location 
Lagoa, Portugal

Datas | Dates
2022 - ...

Cliente | Client
NOVETI- Novos Empreendimentos Turísticos e Imobiliários S.A.

Arquitetura | Architecture
Claudio Sat Arquitectura, Lda.

Colaboradores | Employees
Felipe Florentino, Hanna Andrade, Jacinto Villalobos Sat

O presente projeto trata de um conjunto edificado composto por 10 fogos T1 situados 
em 5 lotes, os números 27-28-29-30-31 no “Conjunto Turístico Golden Club” no conce-
lho de Lagoa, Portugal. O requerente é a Empresa NOVETI- Novos Empreendimentos 
Turísticos e Imobiliários S.A.
Na solução para estes fogos tem-se procurado uma resposta equilibrada na relação 
funcional dentro dos apartamentos e, ao mesmo tempo, uma solução que privilegie 
a leitura do Conjunto sobre a das partes.
Do ponto de vista paisagístico, o especial destaque é o enorme Pinheiro entre os 
lotes 28 e 29, gerador de zonas de sombra e de convívio que sugeriram a conceção 
de terraços inferiores em todos os lotes, resultantes do aproveitamento do desnível 
natural do terreno.
Talvez como nunca, e como consequência da Pandemia de Covid-19, os espaços 
de convívio exteriores corretamente ventilados serão amplamente valorizados do 
ponto de vista comercial, criando um valor acrescentado a estes apartamentos. 
Assim, a presença de amplas varandas e a criação de espaçosos terraços por cima 
do Piso 1 (terraço superior) e por debaixo do Piso 0 (terraço inferior) caracterizam 
estas opções de projeto. 
Por outro lado, a implantação dos apartamentos “apoiados” sobre os muros divisórios 
dos lotes libertam as fachadas laterais. Este facto permite a abertura de vãos nas 
fachadas laterais e a dilatação visual dos espaços interiores, assegurando a ventila-
ção e a iluminação natural de ambientes como a Sala e o Átrio coberto da entrada.
Em relação às opções morfológicas, tem-se priorizado uma solução de volumes e 
materiais muito simples na procura de uma arquitetura característica da região, es-
sencial, apropriada e eficiente que responda a um dos principais traços da arquitetura 

This project is for a building complex comprising 10 one bedroom dwellings 
situated in 5 plots, numbers 27-28-29-30-31 in the Golden Club Tourist Complex 
in the municipality of Lagoa, Portugal. The applicant is the Company NOVETI- 
Novos Empreendimentos Turísticos e Imobiliários S.A.
In the solution for these dwellings we sought a balanced response in terms of the 
functional relationship within the apartments and, at the same time, a solution 
that focuses on the reading of the whole rather than the parts.
From a landscape perspective, the most outstanding feature is the enormous 
pine tree between plots 28 and 29, which generates zones of shadow and inte-
raction that suggested the conception of lower terraces in all the plots, resulting 
from the use of the natural unevenness of the land.
Perhaps as never before, and as a consequence of the COVID-19 pandemic, the 
properly ventilated outdoor communal areas will be amply enhanced from a 
commercial point of view, adding value to these apartments. Thus, the presence 
of large balconies and the creation of spacious terraces above Floor 1 (upper 
terrace) and below Floor 0 (lower terrace) characterise these design options. 
On the other hand, by “supporting” the apartments on the dividing walls of the 
plots this frees up the side façades and allows the opening of spans in the side 
façades which visually expands the interior spaces, allowing the ventilation and 
natural lighting of environments such as the living room and covered entrance 
hall.
In terms of morphological options, priority was given to a solution using very 
simple volumes and materials in search of an architecture that is characteristic 
of the region, essential, appropriate and efficient, that responds to one of the 

Arquitectura popular portuguesa- Algarve
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portuguesa contemporânea: a sua capacidade de obter resultados de grande beleza 
e sensibilidade com escassos recursos.
A presença das escadas na sua expressão mais rude garantem, com as suas inclina-
ções, uma volumetria dinâmica e atraente. Coberturas planas e escadas exteriores 
são características dominantes na arquitetura popular desta zona do País. 

Os apartamentos T1 
Pisos 0 
Os apartamentos têm 2 pisos acima da cota de soleira que se encontra à cota 0,00 
e torna possível o acesso por meio de uma entrada suficientemente larga e direta 
ao nível do passeio.
Das portas de entrada, protegidas e cobertas pelas escadas do Piso 1, acede-se ao 
hall que serve de distribuição para os setores privado e social. O primeiro constituído 
pelo Quarto (incluindo armários embutidos) e a Instalação Sanitária, preparada para 
utentes de mobilidade condicionada, e o segundo pelo espaço comum da Cozinha/ 
Sala e pela Instalação Sanitária de apoio.
É a partir deste espaço comum Cozinha/Sala que podemos chegar às amplas varandas 
orientadas a sul ou descer por uma escada exterior com plataforma elevatória até ao 
terraço inferior, estabelecendo uma relação direta e muito funcional entre estas zonas. 
As Salas estão orientadas a nascente para onde se abre um grande vão envidraçado 
com as melhores vistas. Além disto, propõem-se janelas de canto de forma a “ampliar” 
o espaço nas direções norte e sul. 
- Terraços Inferiores
Os acessos dos Pisos 0 a este nível realizam-se através de uma escada preparada 
para receber plataformas elevatórias. Este terraço inferior permite uma relação com 
o espaço público envolvente que pode vir a favorecer a sua utilização para atividades 
de convívio semi-exteriores. Contudo, a única zona encerrada nesta área destina-se 
a uma zona de arrumos.

Pisos 1 
Estes Pisos são praticamente idênticos aos Pisos 0 na sua sequência espacial, distribui-
ção funcional e dimensão dos espaços que o compõem. A diferença principal reside na 
forma de entrada no apartamento a partir de uma escada junto ao passeio.  É tam-
bém a partir das Varandas das Salas que partem as escadas para o terraço superior. 

Terraços Superiores 
Estes terraços estendem-se em toda a área da cobertura, evitando a solução de tetos 
inclinados. 
Os arrumos ocupam uma posição central, dividindo um setor a nascente dos lotes 
cobertos com uma pérgula de suporte a toldos. Esta distribuição do espaço permite 
a instalação de um grelhador exterior.

main traits of contemporary Portuguese architecture: its ability to obtain very 
beautiful results and great sensitivity with scarce resources.
The presence of the stairs in their rawest expression with their inclinations, 
provides a dynamic and attractive volumetry. Flat roofs and external stairs are 
dominant features in the popular architecture of this part of the country. 

The one bedroom apartments
Floors 0 
The apartments are 2 storeys above ground level which is at a level of 0.00 
which makes access possible by means of a sufficiently wide and direct entrance 
at pavement level.
From the entrance doors, protected and covered by the stairs on Floor 1, there is 
access to the hall that serves as distribution to the private and social sectors. The 
former comprises the bedroom (including built-in wardrobes) and the sanitary 
installation, prepared for users with limited mobility, and the latter comprises the 
common space of the kitchen/living room and the auxiliary sanitary installation.
It is from this common kitchen/living area that we can reach the large south-
-facing balconies or descend via an external staircase with a lifting platform to 
the lower terrace, establishing a direct and very functional relationship between 
these areas. 
The living rooms face east, where a large glazed space opens up to provide the 
best views. In addition to this, corner windows are proposed in order to «enlarge» 
the space to the north and south. 
- Lower terraces 
Access from Floor 0 to this level is via a staircase prepared to receive elevator 
platforms. This lower terrace allows a relationship with the surrounding public 
space that may come to favour its use for semi-outdoor social activities. However, 
the only enclosed zone in this area is for a storage area.

Floors 1 
These floors are practically identical to Floor 0 in their spatial sequence, functio-
nal distribution and size of the spaces that compose it. The main difference lies 
in the way of entering the flat from a staircase next to the pavement.  It is also 
from the balconies of the living rooms that the stairs lead to the upper terrace. 

Upper terraces 
These terraces extend over the entire roof area, avoiding the solution of sloping 
roofs. 
The storage rooms occupy a central position, dividing a sector to the east of the 
covered plots with a pergola to support the awnings. This distribution of space 
allows the installation of an outdoor grill.
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Piso 0
 1 Sala
 2  Cozinha
 3 Varanda
 4 I.S. ou Arrumo
 5 I.S.
 6 Circulação 
 7 Quarto

Terraço Superior
 1 Terraço Descoberto
 2  Terraço Coberto
 3 Arrumos

Piso 1
 1 Sala
 2  Cozinha
 3 Varanda
 4 I.S. ou Arrumo
 5 I.S.
 6 Circulação 
 7 Quarto

Terraço Inferior
 1 Arrumos
 2  Terraço Inferior
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