PRÉMIO NACIONAL TEKTÓNICA/OA’09
A RQUITECTUR A EMERGENTE – INOVAÇÃO E CRIATIVIDA DE
Vencedor

CENTRO
DE VISITANTES DA
GRUTA DAS TORRES
ILHA DO PICO, AÇORES

SAMI – arquitectos

A obra premiada parte de uma síntese dos
valores em presença. Ideia, Conceito e Poética
Material reflectem uma postura contemporânea
na cuidada atenção ao lugar, fundando neste
as suas próprias lógicas. A economia de meios
utilizados, seja no projecto em si, seja nos
aspectos matéricos ou construtivos, reforça

a sua condição de sustentabilidade, entendida de
modo operativo e actual e, não tão só, como mero
dispositivo técnico ou tecnológico. A serenidade
proposta pela construção emergente prolonga
à superfície o carácter poético do túnel de lava
que serve, e que em última análise a sustenta
e justifica. F R A NCISCO A I R E S M AT EUS, PR E SI DEN T E DO J U R I
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A

Gruta das Torres é uma cavidade
de origem vulcânica localizada
na ilha do Pico. Em 2004 foi
classificada pelo Governo Regional dos
Açores como Monumento Natural Regional
devido ao seu elevado valor geológico e
às suas dimensões ímpares em todo o
arquipélago dos Açores: aproximadamente
17m de altura, no seu ponto mais alto, e 5km
de comprimento, em toda a sua extensão.
O acesso à gruta é parte integrante de
uma paisagem à qual a Montanha do Pico
imprime uma força e escala únicas. Também
a dimensão e beleza desta entrada – um
misterioso skylight resultante do abatimento
do tecto da gruta –, é consonante com a
dignidade e força de toda a sua envolvente.
Tendo a Direcção Regional do Ambiente
/Secretaria Regional do Ambiente e do Mar
tomado a iniciativa de abrir ao público a Gruta
das Torres, tornou-se necessário construir um
edifício, de modo a proporcionar informação e
apoio ao visitante. Em simultâneo, foi também
necessário pensar na protecção do skylight de
acesso à gruta.
Na elaboração do projecto, outros três
pressupostos se revelaram fundamentais:
o edifício deveria ter em atenção o problema
do vandalismo, por se encontrar afastado
de qualquer núcleo habitacional; teria
de ser construído com um baixo custo; e
finalmente, deveria ter em conta o facto de
ser utilizado, de forma regular, apenas nos
quatro meses de Verão.
A resposta encontrada procurou
conjugar simultaneamente a protecção do
skylight com o desenho do edifício. Este
surgiu da forma ondulante que pensámos
para o muro de pedra, com 1.80m de altura,
que protege a imensa entrada na gruta.
Ambos utilizam a pedra, ainda que com
técnicas diferenciadas: o muro foi feito com
pedra argamassada mas, ao transformar-se na fachada Sul do edifício, reproduz a
imagem de um sistema construtivo local
utilizado na construção dos currais de
figueira, uma técnica cujo resultado é hoje
reconhecido e classificado como Paisagem
Património da Humanidade.
A imagem destes muros, originalmente
construídos com uma altura máxima de
aproximadamente 1.80m, levou-nos a ousar o
desenho de um rendilhado de pedra, com 3.50m.
Exceptuando a parede em pedra, o edifício
foi revestido com uma impermeabilização/
acabamento de cor preta. Para que a
interferência em solos desta natureza fosse
minimizada, o edifício foi projectado com
uma estrutura de betão armado assente sobre
um carril, também de betão armado, de modo
a evitar a construção de fundações.
Perante uma paisagem tão forte como a
que envolve a Gruta das Torres procurámos
a integração do edifício não deixando de
desenhá-lo como forma arquitectónica que é.
I N Ê S V I EI R A DA SILVA, M IGU EL V I EI R A

Num tempo em que, cada vez mais, os desafios
colocados aos jovens arquitectos portugueses são
múltiplos e exigentes, a presente edição do Prémio
Nacional Tektónica/OA’09 anuncia o arranque
de uma nova política de Premiação junto dos
profissionais que, no início da sua actividade,
se distinguem de forma exemplar pelas suas
primeiras obras construídas.

E

m resultado da já longa parceria
entre a Associação Industrial
Portuguesa/Feira Internacional
de Lisboa e a Ordem dos Arquitectos foi
possível reformular o objecto deste Prémio
proporcionando a um maior número de jovens
arquitectos uma oportunidade de verem
reconhecido pública e profissionalmente o
trabalho por eles desenvolvido.
O júri, constituído na sua íntegra
por arquitectos, teve como critérios de
selecção da obra factores considerados
determinantes no respectivo processo
de Premiação: ideia, conceito, integração
na paisagem, qualidade global, inovação,

solução construtiva e finalmente economia
e sustentabilidade da solução apresentada.
É com particular satisfação que as
entidades organizadoras se congratulam
pela participação de dezenas de jovens
arquitectos, demonstrando que o exercício
da profissão, ainda que no seu arranque,
pode e deve reflectir não só os conhecimentos
adquiridos nas mais variadas escolas de
arquitectura portuguesas, mas também a
liberdade e criatividade de quem procura
encontrar a sua própria individualidade
arquitectónica.
Parabéns aos vencedores!

C

Pretendeu-se ainda que todo o
centro pudesse ter uma linha estética de
contemporaneidade, não funcionando como
marco na paisagem, mas funcionando como
parte integrante dessa mesma paisagem,
mas com concepção reconhecidamente
contemporânea transmitida pelo desenho
arquitectónico, pela linguagem volumétrica,
pelos materiais e pelas cores.

om o projecto para o Centro de
Visitantes da Gruta das Torres,
o governo regional pretendeu
dar liberdade à equipa projectista, no
sentido de a mesma poder criar um espaço
arquitectónico único - quer do ponto de
vista da integração na envolvente, do
respeito pela paisagem singular que envolve
a entrada da gruta, quer do ponto de vista
do cumprimento do programa relacionado
com a interpretação do local, também ele,
singular, exemplar e proactivo.
A ilha do Pico concilia uma vontade
humana secular de harmonia entre o
homem e a natureza, fruto de respeito e
usufruto que as sucessivas gerações tão
bem têm conseguido conciliar. Esta questão
maior somado ao facto de se estar em local
classificado como monumento natural com
características de geodiversidade únicas,
levou o governo regional dos Açores,
através da Secretaria Regional do Ambiente
e do Mar, a convidar a equipa projectista
constituída por Inês Vieira da Silva e
Miguel Vieira para desenvolver o projecto e
acompanhar
a elaboração de tão singular construção.
Pretendeu-se desde o inicio, através
de um programa bem estudado e
desenvolvido em conjunto com especialistas
e a equipa projectista, dar resposta à
questão da visitação da gruta através de
uma organização de espaço interior que
correspondesse a uma articulação natural
e espontânea do seu espaço exterior.
Igualmente foi intenção da Secretaria
Regional criar um espaço de estar e de
aprendizagem da importância geológica e
dos fenómenos geológicos tão importantes
nesta ilha ainda tão jovem em termos de
idade geológica.

COMPOSIÇÃO DO J Ú R I

Francisco Aires Mateus [nomeado
pela AIP-FIL e OA, que presidiu]
Miguel Beleza [nomeado pela AIP-FIL]
Margarida Colaço [nomeada pelo
Conselho Directivo Nacional]
Fátima Fernandes [nomeada pelo
Conselho Directivo Regional Norte]
João Góis Ferreira [nomeado pelo
Conselho Directivo Regional Sul]
Iniciativa da Associação Industrial Portuguesa
– Confederação Empresarial/Feira Internacional de Lisboa
com o apoio da Ordem dos Arquitectos

ORDEM DOS ARQUITECTOS

DI R ECÇÃO R EGIONA L DO A M BI EN T E.
SECR ETA R I A R EGIONA L DO A M BI EN T E E DO M A R
– GOV ER NO R EGIONA L DOS AÇOR E S

IN ÊS V IEIR A DA SILVA (1976, Setúbal)
+ MIGU EL V IEIR A (1977, Lisboa)

2005 Formam o atelier
sami-arquitectos, Setúbal.
2002/2004 Colaboram no Gabinete
Técnico da Paisagem Protegida da Vinha
da Ilha do Pico, Açores, classificada em
2004 Património da Humanidade pela
UNESCO, tendo colaborado no processo da
Candidatura a Património da Humanidade.
1999/2000 Bolseiros Erasmus na École
d’Architecture de Paris La Villette, Paris,
França.
IN ÊS V IEIR A DA SILVA

SA MI-A RQUITECTOS

Desde a sua fundação, em 2005, sami-arquitectos tem desenvolvido projectos
de arquitectura na Europa, nomeadamente
Portugal e Polónia, e também na República
Popular da China (rpc), numa perspectiva
de internacionalização do seu trabalho.
Tem sido várias vezes referenciado a nível
nacional e internacional, no âmbito do trabalho
desenvolvido por jovens equipas de arquitectos.
Neste contexto foi incluído, em 2007, na
short list de 100 jovens arquitectos mundiais
recomendada por Herzog & de Meuron para
um projecto na Mongólia Interior, rpc.
Para além de convites recebidos para
participar em várias exposições e
conferências, o seu trabalho tem sido
internacionalmente divulgado em publicações
da especialidade, nomeadamente na rpc,
Coreia do Sul, Portugal, Espanha, França,
Reino Unido, Alemanha, Holanda e Itália.
Foi seleccionado para vários prémios, dos
quais se destaca a selecção portuguesa para
o European Union Prize for Contemporary
Architecture – Mies Van Der Rohe Award
2007, Barcelona, com o edifício do Centro
de Visitantes da Gruta das Torres, situado
na ilha do Pico, Açores.

2001/2002 Colabora no atelier
do arquitecto João Luís Carrilho
da Graça, Lisboa.
1994/2000 Licencia-se em arquitectura
pela Faculdade de Arquitectura da
Universidade Técnica de Lisboa.
2000 Bolseira Leonardo da Vinci para um
estágio curricular realizado no atelier do
arquitecto Philippe Gazeau, Paris, França.
MIGU EL V IEIR A

2002 Colabora com os arquitectos
Fernando Martins e João Santa-Rita (autores
do projecto de arquitectura) e os arquitectos
Andrew Shore e João Matos (equipa de
Projecto de Execução), Évora/Loures, no
projecto do Arquivo Municipal da Câmara
Municipal de Loures, Loures.
1995/2001 Licencia-se em arquitectura
pela Faculdade de Arquitectura da
Universidade do Porto.
2000/2001 Realiza estágio curricular no
Departamento do Centro Histórico de Évora.

