
11 jovens arquitetos
à conquista da glória
Onze projetos de jovens arquitetos portugueses concorrem ao Young Talent
Architecture Award 2018, que recebeu este ano 334 projetos de 32 países.
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Trata-se

da segunda edição do

prémio, promovido pela Fun-
dação Mies van der Rohe e

pela Creative, e a maioria dos

projetos são oriundos de Itália, Esta-
nha, Alemanha e China, num total de
451 estudantes de 118 escolas de ar-
quitetura. De Portugal, os 11 projetos
selecionados são provenientes de qua-
tro escolas de Lisboa e do Porto.

O YTAA - Young Talent Architec-
ture Award está entre os 12 eventos
paralelos da 16 a exposição internacio-
nal de arquitetura intitulada "Frees-

pace", com curadoria de Yvonne Far-
rell e Shefley McNamara, e organiza-
da pela Bienal de Veneza, que abre
ao público precisamente amanhã.

Armada lusa
Os projetos portugueses são "There '

s

Another Border", de Francisco Daniel
Teixeira Dias (Universidade de Lis-
boa); "The Metamorphic House", de
João Pedro Siopa Alves (Universida-
de de Lisboa); "From Marvila to Te-
jo"; de Ana Teresa Martins Afonso
(Universidade de Lisboa); "Sines. Com-

posing the Opposites", de Bianca Sal-

moiraghi (Universidade Autónoma de

Lisboa); e "Urban density - Between
natural and art...", de Margarida Vas-

concelos, (Universidade de Lisboa).
Também foram selecionados "Inters-
tices of Urban Dualism in Maputo", de
João Pedro de Brito Oliveira ((Univer-
sidade de Lisboa); "Powerful spaces",
de Diogo Veiga (Universidade do Por-
to); "From real to abstract, from abs-
tract t0...", de Fábio Santos (Universi-
dade do Porto); "The garden of Earthly
Delights", de Francisco Duarte Fer-
reira (Universidade do Porto); "Other
Habitational Contexts" , de Inês Silva

(Escola Superior Artística do Porto);
e, por fim, "House, Kitchen, Garden in
Alcácer do Sal", de Pedro Frade (Uni-
versidade Autónoma de Lisboa).

O júri do prémio será composto pe-
los arquitetos e investigadores Salomon

Frausto, Martina Bauer, Ana Betan-
cour, Matilde Cassani, e Rainer Ma-
hlamãki, que irão selecionar 12 finalis-
tas e depois quatro vencedores - a ce-
rimónia de atribuição dos prémios tem
lugar no dia 20 de setembro.

Concurso está inserido no programa da Bienal de Arquitetura de Veneza 2018


