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Faltam ainda cerca de duas sema-
nas para o encerramento das can-
didaturas à 4ª edição do Prémio 
Nacional de Reabilitação Urbana 
(22 de fevereiro), mas são já conhe-
cidos alguns projetos concorrentes 
a receberem o galardão em 2016. 
Entre o elenco de projetos a con-
curso, destacam-se algumas inter-
venções de referência a nível nacio-
nal nas áreas da habitação, turismo 
e comércio, mas também na área 
museológica e cultural, mais con-
cretamente localizados em Lisboa, 
Porto e Braga, cidades que têm sido 
líderes no movimento da reabilita-
ção urbana. São exemplo disso, o 
Palácio do Contador-Mor, da Man-
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Prémio Nacional de Reabilitação 
Urbana já tem primeiros candidatos
A Torre dos Clérigos e o Museu da Misericórdia, no Porto, o Palácio do Contador-Mor, em Lisboa, 
ou o Palácio do Raio, em Braga, já são concorrentes à edição de 2016 deste galardão

teigueria – Fábrica dos Pastéis de 
Nata, em Lisboa; e do Baumhaus, 
a Torre dos Clérigos, do novo Mu-
seu da Misericórdia do Porto, na 
Invicta; e do renovado Palácio do 
Raio, em Braga.  “É com orgulho 
que constatamos que uma vez mais 
o espectro de origem dos projetos 
que concorrem ao Prémio Nacional 
de Reabilitação continua a alargar-
se” comenta António Gil Machado, 
diretor do Prémio Nacional de Re-
abilitação Urbana. 

Em Lisboa, concorrem o Palácio 
do Contador-Mor, localizado junto 
ao Castelo de São Jorge e reabilita-
do pelo fundo Reconversão Urbana 
para habitação; e a Manteigueria – 
Fábrica de Pastéis de Nata, fruto da 
reabilitação da antiga Manteigueira 

to realizar-se-á no Palácio Nacional 
da Ajuda e está integrado na agenda 
ofi cial da III Semana da Reabilitação 
Urbana de Lisboa.

Contando com o Alto Patrocínio 
do Governo de Portugal, atribuído 
através da Direção Geral do Patrimó-
nio Cultural, que integra o Ministério 
da Cultura, a iniciativa volta a con-
tar com os patrocínios empresariais 
platina da Schmitt+Sohn e Aguirre 
Newman, além dos patrocínios ouro 
da Revigrés e da Sanitana. Esta ini-
ciativa conta ainda com os apoios 
da Luz e Som, Publico Imobiliário, 
TSF, Ci e Impulso Positivo, e com 
os apoios institucionais do IMPIC, 
CPCI, AHP, Ordem dos Arquitectos 
e da União das Misericórdias Por-
tuguesas. 

PUBLICIDADE

União, na zona do Chiado, para uma 
área onde hoje funciona um negó-
cio de fabrico artesanal de pastéis 
de nata.  

No Porto, concorre a Torre dos 
Clérigos, que foi reabilitada em 2014 
e mostra-se hoje de cara renovada a 
todos os visitantes do centro históri-
co do Porto. Candidata-se também 
o Museu da Misericórdia do Porto, 
resultante da reabilitação realizada 
no número 12 da rua das Flores e da 
reconversão da sede da Santa Casa 
da Misericórdia do Porto. Ainda na 
mesma cidade, mas no número 781 
da rua da Boavista, uma casa bur-
guesa de meados do século XIX foi 
integralmente reabilitada e recon-
vertida num edifício de apartamen-
tos para arrendamento de curta du-

ração. O resultado é o Baumhaus. 
Em Braga, e depois de vários 

anos de abandono, o Palácio do 
Raio, um dos edifícios mais em-
blemáticos do barroco nacional, 
foi recuperado pela Santa Casa da 
Misericórdia de Braga  para acolher 
o Centro Interpretativo das Memó-
rias da Santa Casa da Misericórdia 
de Braga, tendo reaberto portas no 
fi nal de dezembro.

Organizado pela Vida Imobiliária 
e pela Promevi, o Prémio Nacional 
de Reabilitação Urbana celebra a 
sua 4ª edição em 2016. A fase de 
pré-candidaturas decorre até ao 
próximo dia 22 de fevereiro, estan-
do agendada para 7 de abril a ce-
rimónia onde serão revelados os 
nomes dos vencedores. Este even-

A mais antiga e representativa 

associação de proprietários disponibiliza 

a quem compra ou vende uma casa, a 

promotores, mediadores e gestores de 

condomínios, um conjunto de serviços 

e soluções integradas em matéria de 

prevenção, manutenção e reabilitação 

de imóveis.

Con�e o seu imóvel aos Serviços 

Técnicos da ALP. Temos ao seu dispor, 

entre outros: Avaliações Imobiliárias; 

Certi�cações energéticas; Pareceres 

técnicos (para efeitos judiciais);

Vistorias; Peritagens; Diagnósticos/ 

Check-ups; Projectos de Arquitectura/ 

Fiscalização de Obras/Cadernos de 

encargos.

Para mais informações: 

telefone: 213 402 000

email: atendimento@alp.pt

Visite-nos em www.alp.pt


