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A sociedade SANTOS PINHEIRO - Arquitectos Associados é representada 
pelos sócios Nuno Santos Pinheiro e Vasco Maria Santos Pinheiro, que 
lideram uma equipa de técnicos qualificados, na área da arquitectura e do 
urbanismo, responsável pelo desenvolvimento de projectos diversos, no 
âmbito do planeamento do território, do desenho urbano e da arquitectura 
de edifícios.


Consolidada numa experiência de trabalho com mais de 50 anos, a prática 
de projecto desenvolvida pela equipa de SANTOS PINHEIRO - Arquitectos 
Associados privilegia a apresentação de respostas consistentes e 
adequadas aos programas propostos, procurando ir sempre ao encontro 
da satisfação e das expectativas dos promotores e donos de obra.


Nas suas diversas dimensões e escalas de intervenção bem como, nas 
diferentes fases de projecto, desde o estudo prévio à execução em obra, 
os trabalhos desenvolvidos procuram sempre garantir níveis de qualidade 
exigentes, assegurando o rigor e a sustentabilidade das soluções. 


Dada a sua ampla área de actuação, o Atelier conta com a colaboração, 
em parceria, de vários técnicos de diferentes áreas, de modo a garantir e a 
cumprir as diversas exigências técnicas complementares, nomeadamente, 
estudos sectoriais e projectos de especialidades.

a p r e s e n t a ç ã op r e s e n t a t i o n

The firm SANTOS PINHEIRO - Architects Ass. is represented 
by its two partners, Nuno Santos Pinheiro and Vasco Maria 
Santos Pinheiro, who lead a team of skilled technicians in 
architecture and urban planning, responsible for the 
development of an extensive and diverse scope of projects on 
planning, urban design and architecture.


After 40 years of practice, the projects developed by SANTOS 
PINHEIRO´s team, favours the presentation of consistent and 
appropriate responses to proposed programs, always looking 
the promoters and owners satisfaction and expectations.


In its various dimensions and scales of intervention, as well as 
on project´s different phases, from conceptual plans to project 
implementation on site, the work done has always seek to 
ensure rigorous quality standards, ensuring technical accuracy 
and the sustainability of solutions.


Given its wide scope of works, the office has the collaboration 
and partnership of several different skilled technicians, in 
different areas besides architecture, to ensure and to complete 
the technical complementary requirements, as special projects 
and specific studies.



e q u i p a

coordenação | coordination

Nuno Santos Pinheiro 
Licenciado em Arquitectura pela ESBAL • Doutor em Arquitectura pela 
FA-UTL • Professor Catedrático Jubilado • Past Presidente do IPPAAR 
(1993/6) • Co-Fundador do FÓRUM UNESCO.

Graduated in Architecture at ESBAL • PhD in Architecture at FA-UTL  
Past President of IPPAAR (1993/96) • Co-Founder of FÓRUM UNESCO 

Vasco Pinheiro 
Licenciado em Arquitectura pela FA-UTL • Mestre em Teoria da 
Arquitectura pela Universidade Lusíada • Doutor em Arquitectura pela 
Universidade Lusíada

Graduated in Architecture at FA-UTL • MSc in Architectural Theory by 
Lusíada University • PhD in Architecture by Lusíada University 

equipa de arquitectura | architecture team

Cláudia Badalo

Arquitecta, MI (ULHT, Lisboa)  |  graduated in Architecture 

Bruno Madeira 
Arquitecto, MI (ULHT, Lisboa)  |  graduated in Architecture 

João Covas 
Arquitecto, MI (FAUL, Lisboa)  |  graduated in Architecture

Gonçalo Carvalho 
Arquitecto (ULHT, Lisboa) |  graduated in Architecture 

apoio administrativo  | administrative support 
Luísa Rainho

t e a m



 

‣Monotorização de oportunidades de investimento no 
segmento imobiliário; 

‣Avaliação e verificação da viabilidade técnica do 
investimento; 

‣Pré-dimensionamento de soluções e apresentação de 
cenários alternativos;  

‣Recolha e organização de informação junto das 
entidades competentes. 

c o n s u l t o r i a  e  
a n á l i s e  e s t r a t é g i c a

‣Monitoring of investment opportunities in the real estate segment; 
‣ Assessment and verification of the technical feasibility of the 

investment; 
‣ Pre-dimensioning of solutions and presentation of alternative 

scenarios; 
‣ Collection and organization of information with the competent 

authorities.

c o n s u l t i n g  a n d  s t r a t e g i c  a n a l y s i s



  a r q u i t e c t u r a

‣ Desenvolvimento de projectos de arquitectura para novos 
edifícios (habitação, comércio, serviços, turismo, 
equipamento), nas fases de estudo prévio, licenciamento e 
execução para obra;  

‣ Desenvolvimento de projectos de alteração e ampliação de 
edifícios existentes; 

‣ Coordenação de projectos de especialidades;

‣ Development of architectural projects for new buildings (housing, 

commerce, services, tourism, equipment), in the phases of 

previous study, licensing and execution for work; 
‣ Development of projects to modify and expand existing buildings; 
‣ Coordination of special projects;

a r c h i t e c t u r e



  r e a b i l i t a ç ã o   
d e  e d i f í c i o s

‣ Desenvolvimento de projectos para a reabilitação de 
edifícios antigos, respeitando a salvaguarda dos seus 
valores históricos e arquitectónicos, valorizando as suas 
necessidades de adaptação a uma utilização sustentável 
e  contemporânea;

‣ Development of projects for the refurbishment of old buildings, 

respecting the safeguarding of their historical and architectural values, 

valuing their needs and its adaptation for a sustainable and 

contemporary use;

r e f u r b i s h m e n t  o f  o l d  b u i l d i n g s



  c u l t u r a  e  
p a t r i m ó n i o

‣ Elaboração de estudos de caracterização (histórica e 
técnica-construtiva), relatórios prévios e fichas de 
catalogação para efeitos de licenciamento de intervenções 
em edifícios classificados; 

‣ Elaboração de planos de salvaguarda e de projectos 
integrados para a recuperação e reabilitação de sítios, 
monumentos e edifícios classificados 

‣ Coordenação de equipas multidisciplinares para a 
elaboração de planos directores e planos de gestão 
patrimonial de sítios, monumentos e edifícios classificados 
(incluindo projectos e trabalhos de conservação e restauro, 
arqueologia, história e museologia);

‣ Characterization studies for old buildings (historical, technical, 

constructive), technical and special reports for classified buildings; 
‣ Plans for the safeguard and rehabilitation of classified sites, 

monuments and buildings 
‣ Coordination of multidisciplinary teams for the preparation of 

master plans and for heritage management plans for classified 

sites, monuments and buildings (including conservation and 

restoration projects, archeology, history and museology);

c u l t u r e  a n d  h e r i t a g e



 p l a n e a m e n t o  d o  t e r r i t ó r i o  
e  d e s e n h o  u r b a n o

‣ Coordenação e elaboração de planos municipais de 
ordenamento do território; 

‣ Elaboração de projectos de loteamento, masterplans e 
desenho urbano; 

‣ Elaboração de estudos de anál ise, diagnóstico e 
caracterização urbana; 

‣ Elaboração de projectos de aproveitamento de espaços 
não urbanos (eco/agro turismo);

‣ Coordination and development of municipal plans; 
‣ Development of land division projects, masterplans and urban 

design; 
‣ Development of studies of analysis, diagnosis and urban 

characterization; 
‣ Development of projects for non-urban and rural spaces (eco / 

agro tourism);

u r b a n  p l a n n i n g  a n d  u r b a n  d e s i g n



  f i s c a l i z a ç ã o  e  
a c o m p a n h a m e n t o  d e  o b r a

‣ Fiscalização de obras; 
‣ Acompanhamento e assistência técnica à obra;  
‣ Elaboração de mapas de quantidades, orçamentos e 

cadernos de encargos;

‣ Building work supervision; 
‣ Monitoring and technical assistance; 
‣ Bill of quantities, budgets and tender documents;

s u p e r v i s i o n  a n d  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  



Rua do Jasmim 11
habitação / housing

Localização: Rua doJasmim, Lisboa
location: Rua do Jasmim, Lisbon

Cliente: Investidor Privado
client: Private Investment

Programa: habitação colectiva 4 x T3
programme: housing, 4 bedrooms houses

Área de terreno: 350m2

land area: 350 sq.m.

Área de construção: 900m2

built area: 900 sq.m.

Situação: em obra (2021)
status: building phase (2021)



Rua do Jasmim 11
habitação / housing



 Rua do Jasmim 11
habitação / housing



 Rua do Jasmim 11
habitação / housing



 

Rua do Jasmim 11
habitação / housing



 Rua do Jasmim 11
habitação / housing



 Rua do Jasmim 11
habitação / housing



 Rua do Jasmim 11
habitação / housing



 Rua do Jasmim 11
habitação / housing



 Rua do Jasmim 11
habitação / housing



Rua do Jasmim 11
habitação / housing



 Rua Capitão Afonso Pala 55
habitação / housing

Localização: Rua Capitão Afonso Pala, Lisboa
location: Capitão Afonso Pala st, Lisbon

Cliente: SOVIM Europe
client: SOVIM Europe

Programa: habitação colectiva 6T2, 2T3, 2T4
programme: housing, 6T2, 2T3 2T4

Área de terreno: 560m2

land area: 560 sq.m.

Área de construção: 1.700m2

built area: 1.700 sq.m.

Situação: em construção, 2021
status: building phase, 2021



 Rua Capitão Afonso Pala 55
habitação / housing



 Rua Capitão Afonso Pala 55
habitação / housing



 Rua Capitão Afonso Pala 55
habitação / housing



 Rua Capitão Afonso Pala 55
habitação / housing



 Rua Capitão Afonso Pala 55
habitação / housing



 Rua Capitão Afonso Pala 55
habitação / housing



 Rua Capitão Afonso Pala 55
habitação / housing



 Rua Capitão Afonso Pala 55
serviços / services



 Rua do Benformoso 190
habitação / housing

Localização: Rua do Benformoso 188 a 194, 
Lisboa
location: Benformos st, Lisbon

Cliente: Benformoso Investment
client: Benformoso Investment

Programa: habitação colectiva T2, T1, T
programme: housing, T2, T1, T0

Área de terreno: 320m2

land area: 320 sq.m.

Área de construção: 000m2

built area: 900 sq.m.

Situação: em obra, 2021
status: building phase, 2021



 Rua do Benformoso 190
habitação / housing



 Rua do Benformoso 190
habitação / housing



 Rua do Benformoso 190
habitação / housing



 Rua do Benformoso 190
habitação / housing



 Rua do Benformoso 190
habitação / housing



 Rua do Benformoso 190
habitação / housing



 Rua do Benformoso 190
habitação / housing



  Rua de Arroios 237
habitação / housing

Localização: Rua de Arroios, Lisboa
location: Arroios st, Lisbon

Cliente: InCubos
client: InCubos

Programa: habitação colectiva T2, T0
programme: housing, T2, T0

Área de terreno: 180m2

land area: 180 sq.m.

Área de construção: 750m2

built area: 750 sq.m.

Situação: em obra, 2021
status: building phase, 2021



  Rua de Arroios 237
habitação / housing



 Beco dos Contrabandistas 71
habitação / housing

Localização: Beco dos Contrabandistas Lisboa
location: Beco dos Contrabandistas, Lisbon

Cliente: Lisbovo
client: Lisbovo

Programa: habitação multifamiliar 2T1
programme: housing, 2T2, T0

Área de terreno: 80m2

land area: 80 sq.m.

Área de construção: 80m2

built area: 80 sq.m.

Situação: concluído, 2021
status: concluded, 2021



 Beco dos Contrabandistas 71
habitação / housing



 Beco Estevão Pinto 3
habitação / housing

Localização: Beco Estevão Pinto, Lisboa
location: Beco Estevão Pinto, Lisbon

Cliente: Cliente Privado
client: Private Client

Programa: habitação multifamiliar 7T1
programme: housing, 7T1

Área de terreno: 270m2

land area: 270 sq.m.

Área de construção: 760m2

built area: 760 sq.m.

Situação: PIP, 2020
status: study, 2020



 Beco Estevão Pinto 31
habitação / housing



 Casa na Calçada dos Mestres 
habitação / housing

Localização: Bairro da Calçada dos Mestres, Lisboa
location: Calçada dos Mestres neigbourhood, Lisbon

Cliente: Cliente Privado
client: private client

Programa: habitação familiar,
programme: familiar house, T3

Área de construção: 150m2

built area: 150 sq.m.

Situação: concluído, 2017
status: concluded, 2017



 Casa na Calçada dos Mestres 
habitação / housing



 Rua Fil ipe Folque 35
residência de estudantes / students residence

Localização: Av. Filipe Folque, 
Lisboa
location: Av. Filipe Folque, Lisbon

Cliente: SEHL
client: SEHL

Programa: habitação colectiva 4T4
programme: collective housing, 4T4

Área de terreno: 150m2

land area: 150 sq.m.

Área de construção: 500m2

built area: 500 sq.m.

Situação: concluído, 2017
status: concluded, 2017



 

Localização: Rua do Vale, Lisboa
location: Rua do Vale, Lisbon

Cliente: UPI Lisbon
client: UPI Lisbon

Programa: habitação colectiva 2T0, 5T1, 3T2
programme: housing, 2T0, 5T1, 3T2

Área de terreno: 210m2

land area: 210 sq.m.

Área de construção: 750m2

built area: 750 sq.m.

Situação: obra concluída, 2017
status: concluded, 2017

Rua do Vale 15
habitação / housing



 Rua do Vale 15
habitação / housing



 Rua do Vale 15
habitação / housing



 Rua do Vale 15
habitação / housing



 Rua do Vale 15
habitação / housing



 Vale da Carva
eventos / events

Localização: Gradil, Mafra
location: Gradil, Mafra

Cliente: Cliente Privado
client: private client

Programa: Quinta para Eventos,
programme: space for events

Área de construção: 1200m2

built area: 1200 sq.m.

Situação: em fase de construção, 2019
status: construction phase, 2019



 Vale da Carva
eventos / events



 Vale da Carva
eventos / events



 Calçada do Castelo Picão 35
habitação / housing

Localização: Calçada do Castelo Picão, Lisboa
location: Calçada do Castelo Picão, Lisbon

Cliente: Villas Benilde
client: Villas Benilde

Programa: habitação colectiva T0, T1
programme: housing, studio and 1 bedroom 

apartments

Área de terreno: 90m2

land area: 90 sq.m.

Área de construção: 270m2

built area: 270 sq.m.

Situação: acabamentos, 2019
status: finishings, 2019



 Rua Cruz da Carreira 24
habitação / housing

Localização: R. Cruz da Carreira, Lisboa
location: Cruz da Carreira St., Lisbon

Cliente: Investidor Lunimax
client: Lunimax

Programa: habitação
programme: residencial

Área de terreno: 500m2

land area: 500 sq.m.

Área de construção: 400m2

built area: 400 sq.m.

Situação: concluído, 2016
status: concluded, 2016



 Rua Cruz da Carreira 24
habitação / housing



 Rua Cruz da Carreira 24
habitação / housing



 Rua Cruz da Carreira 24
habitação / housing



 Rua Cruz da Carreira 24
habitação / housing



 Rua Cruz da Carreira 24
habitação / housing



 Rua Cruz da Carreira 24
habitação / housing



Convento N.S. da Luz
serviços /  services
Localização: Largo da Luz, Lisboa
location: Largo da Luz Lisbon

Cliente: Associação dos Antigos Alunos do Colégio Militar
client: AAACM

Programa:  nova sede da Associação dos Antigos Alunos do Colégio Militar 
programme: new AAACM headquarter

Área de construção: 220m2
built area: 220 sq.m.

Situação: concluído, 2009
status: concluded, 2009



Convento N.S. da Luz
serviços / services



Convento N.S. da Luz
serviços / services



Convento N.S. da Luz
serviços / services



 Rua Maria da Fonte 24
habitação / housing

Localização: Rua Maria da Fonte, Lisboa
location: Maria da Fonte st., Lisbon

Cliente: Prime Capital Partners
client: Prime Capital Partners

Programa: habitação colectiva 2T0, 2T1, 3T2, 4T3, 
1T4
programme: housing, 2T0, 2T1, 3T2, 4T3, 1T4

Área de terreno: 180m2

land area: 180 sq.m.

Área de construção: 800m2

built area: 800 sq.m.

Situação: em obra, 2019
status: building phase, 2019



 Rua Maria da Fonte 24
habitação / housing



 Rua Maria da Fonte 24
habitação / housing



 Rua Cruz da Carreira 7
habitação / housing

Localização: Rua da Cruz da Carreira 7, Lisboa
location: Rua da Cruz da Carreira 7, Lisbon

Cliente: Investidor Privado
client: Private Investor

Programa: habitação colectiva 1T0, 1T1, 1T2
programme: housing, 1T0, 1T1, 1T2

Área de terreno: 65m2

land area: 65 sq.m.

Área de construção: 250m2

built area: 250 sq.m.

Situação: em construção, 2021
status: building phase, 2021



 Rua Cruz da Carreira 7
habitação / housing



 Reabil i tação e Salvaguarda 
do Castelo de Leiria

equipamento /  publ ic bui ld ing 

Localização: Leiria
location: Leiria

Cliente: Câmara Municipal de Leiria
client: Leiria´s Municipality

Programa: reabilitação, salvaguarda 
e valorização 
programme: refurbishment

Área de construção: 10.000 m2

built area: 10.000sq.m.

Situação: projecto em curso, 2016
status: project phase, 2016



  Castelo de Leiria
recuperação da Casa do Guarda /Casa do Guarda refurbishment  

Localização: Castelo de Leiria
location: Leiria´s Castle

Cliente: Câmara Municipal de Leiria
client: Leiria´s Municipality

Programa: reabilitação (recepção, loja, cafetaria, wc, escritório)
programme: refurbishment (reception, shop, coffee shop, wc, office)

Área de construção: 300 m2

built area: 300 sq.m.

Situação: em obra, 2017
status: construction phase, 2017



  Castelo de Leiria
recuperação da Casa do Guarda /Casa do Guarda refurbishment  



  Castelo de Leiria
recuperação da Casa do Guarda /Casa do Guarda refurbishment  



  Castelo de Leiria
recuperação da Igreja de N.S. da Pena / Igreja de N.S. da Pena refurbishment

Localização: Castelo de Leiria
location: Leiria´s Castle

Cliente: Câmara Municipal de Leiria
client: Leiria´s Municipality

Programa: reabilitação (conferências, exposições e eventos)
programme: refurbishment (conferences, exhibitions, events)

Área de construção: 500 m2

built area: 500 sq.m.

Situação: em projecto, 2017
status: project phase, 2017



  Castelo de Leiria
recuperação da Igreja de N.S. da Pena / Igreja de N.S. da Pena refurbishment



  Castelo de Leiria
recuperação da Igreja de N.S. da Pena / Igreja de N.S. da Pena refurbishment



  Castelo de Leiria
recuperação da Igreja de N.S. da Pena / Igreja de N.S. da Pena refurbishment



  Castelo de Leiria
recuperação da Igreja de N.S. da Pena / Igreja de N.S. da Pena refurbishment



  Palácio de Sta. Helena
reabilitação / rehabilitaton

Localização: Lisboa
location: Lisbon

Cliente: investidor privado
client: private investor

Programa: hotel de 4 estrelas, 40 quartos
programme: 4 stars hotel, 40 bedrooms

Área de terreno: 3.000m2

land area: 3.000 sq.m.

Área de construção: 4.600m2

built area: 4.600 sq.m.

Situação: estudo prévio, 2015
status: preliminary study, 2015



Palácio de Sta. Helena
reabilitação / rehabilitaton



Convento de Sto. António
reabilitação / rehabilitaton

Localização: Alter do Chão
location: Alter do Chão

Cliente: Altertur
client: Altertur

Programa: hotel de 4 estrelas, 50 quartos
programme: 4 stars hotel, 50 bedrooms

Área de terreno: 4.000m2

land area: 4.000 sq.m.

Área de construção: 2.500m2

built area: 2.500 sq.m.

Situação: concluído, 2005
status: concluded, 2005



 Convento de Sto. António
reabilitação / rehabilitation



 Convento de Sto. António
reabilitação / rehabilitation



Convento S. Francisco
reabilitação / rehabilitation

Localização: Portimão
location: Portimão

Cliente: (investidor privado)
client: (private developer)

Programa: hotel de 4 estrelas, 65 quartos
programme: 4 stars hotel, 65 bedrooms

Área de terreno: 20.000m2
land area: 20.000 sq.m.

Área de construção: 3.000 m2

built area: 3.000 sq.m.

Situação: fase de projecto
status: project phase



Convento S. Francisco
reabilitação / rehabilitation



 Edifício no Bairro Alto 
habitação / housing

Localização: Trv. Poço da Cidade, Lisboa
location: Tva. Poço da Cidade, Lisbon

Cliente: Investidor Privado
client: Private Investor

Programa: habitação
programme: residencial

Área de terreno: 110m2

land area: 100 sq.m.

Área de construção: 5000m2

built area: 500 sq.m.

Situação: em fase de obra, 2015/16
status: building phase, 2015/16



 Edifício no Bairro Alto 
habitação / housing



habitação
resident ia l  



Conjunto 
Habitacional 
em Santarém

habitação colectiva / housing complex



 Conjunto Habitacional em 
Santarém
habitação colectiva / housing complex

Localização: Santarém
location: Santarém

Cliente: DJAR Empreendimentos Imobiliários
client: DJAR Empreendimentos Imobiliários

Programa: 40 fogos de tipologia T3
programme: 40 three bedroom houses

Área de construção: 9.000m2

built area: 9.000m2

Situação: concluído, 2020
status: concluded, 2020



 Conjunto Habitacional em 
Santarém
habitação colectiva / housing complex



 Conjunto Habitacional em 
Santarém
habitação colectiva / housing complex



 Edifício Antero de Quental 
habitação multifamiliar / housing

Localização: Rua Antero de Quental, Faro
location: Rua Antero de Quental, Faro

Cliente: Cliente Privado
client: private client

Programa: 7 fogos habitação familiar,
programme: 7 familiar house, T3

Área de construção: 700m2

built area: 700 sq.m.

Situação: projecto, 2019
status: project, 2019



 NY Urban Farm
habitação e comércio / housing & retail

Localização: Nova Iorque, USA
location: New York, USA

Cliente: AWR
client: AWR

Programa: habitação colectiva, comércio
programme: housing and retail

Área de terreno: 600m2

land area: 600 sq.m.

Área de construção: 15.000m2

built area: 15.000 sq.m.

Situação: concurso internacional, 2015
status: international competition, 2015



 NY Urban Farm
habitação e comércio / housing & retail



 

Edifício Acácias
habitação  /  housing

Localização: Maputo, Moz
location: Maputo, Moz

Cliente: Investidor Privado
client: Private Investor

Programa: 8 fogos (T3)
programme: 8 houses (2T3)

Área de construção: 2.300m2

built area: 2.300 sq.m.

Situação: projecto, 2013; construção 2017
status: project, 2013; building 2017



Edifício Acácias
habitação  /  housing



Edifício Urbialvor
habitação  /  housing

Localização: Alvor, Portimão
location: Alvor, Portimão

Cliente: Urbialvor
client: Urbialvor

Programa: 30 fogos (T0, T1 e T29)
programme: 30 houses (T0, T1 and T2)

Área de terreno: 3.000m2

land area: 3.000 sq.m.

Área de construção: 2.400m2

built area: 2.400 sq.m.

Situação: concluído, 2009
status: concluded, 2009



Edifício Urbialvor
habitação  /  housing



Edifício Urbialvor
habitação  /  housing



Edifício Caldeira do Moinho
habitação  /  housing

Localização: Portimão
location: Portimão

Cliente: Lote Quatro
client: Lote Quatro

Programa: 6 fogos (4T2 + 2T3)
programme: 6 houses (4T2 + 2T3)

Área de terreno: 330m2

land area: 330 sq.m.

Área de construção: 700 m2

built area: 700 sq.m.

Situação: concluído, 2010
status: concluded, 2010



Edifício Caldeira do Moinho
habitação  /  housing



Edifício L16
habitação  /  housing

Localização: Casal do Moledo, Alverca
location: Casal do Moledo, Alverca

Cliente: Dicosul
client: Dicosul

Programa: 10 fogos (9T3 + 1T2)
programme: 10 houses (9T3 + 1T2)

Área de terreno: 300m2

land area: 300 sq.m.

Área de construção: 1.800m2

built area: 1.800 sq.m.

Situação: concluded, 2014
status: concluded, 2014



Edifício L16
habitação  /  housing



 

Edifício Aresta Branca
habitação  /  housing

Localização: Costa da Caparica, Almada
location: Costa da Caparica, Almada

Cliente: J. Caetano, Lda.
client: J. Caetano, Lda.

Programa: 50 fogos de tipologia T2
programme: 50 two bedroom houses

Área de construção: 6.000m2

built area: 6.000m2

Situação: construído, 1980
status: built,1980



  Casal do Moledo
habitação  /  housing

Localização: Alverca
location: Alverca
Cliente:  Dicosul

client: Dicosul
Programa: 23 edifícios de habitação em banda, T5

programme: 23 5 bedrooms houses in a row 
Área de terreno: 8.000m2

land area: 4.945 sq.m.
Área de construção: 8.000m2

built area: 8.000 sq.m.
Situação: obra em curso, 2019/21

status: construction, 2019/21



  Casal do Moledo
habitação  /  housing



 Quinta da Marinha
habitação privada /  pr ivate house

Localização: Cascais
location: Cascais
Cliente: Investidor Privado
client: Private Investor

Programa: habitação com 7 quartos
programme: 7 bedrooms house
Área de terreno: 3.000m2

land area: 3.000 sq.m.

Área de construção: 720m2

Built area: 720 sq.m.
Situação: projecto, 2018
status: project, 2018



Quinta da Marinha
habitação privada /  pr ivate house



Quinta da Marinha
habitação privada /  pr ivate house



Quinta da Marinha
habitação privada /  pr ivate house



Caldeira do Moínho
habitação  /  housing

Localização: Portimão
location: Portimão

Cliente:  Lote Quatro
client: Lote Quatro

Programa: quatro edifícios de habitação em banda, T3
programme: four 3 bedrooms houses in a row 

Área de terreno: 800 m2

land area: 800 sq.m.
Área de construção: 800m2

built area: 800 sq.m.
Situação: obra em curso, 2011

status: construction, 2011



escritórios e serviços
off ices & services



Edifício MAPFRE
escritórios  /  off ice bui ld ing

Localização: Av. da Liberdade, Lisboa
location: Av. da Liberdade, Lisboa

Cliente: Marbica/Mapfre
client: Marbica/Mapfre

Programa: escritórios e serviços
programme: offices and services

Área de construção: 2.900m2

built area: 2.900 sq.m.

Situação: concluído, 1985
status: concluded, 1985



Edifício SEC
escritórios   /  off ice bui ld ing

Localização: Av. da República, Lisboa
location: Av. da República, Lisboa

Cliente: Secretaria de Estado da Cultura
client: SEC - Portuguese Government

Programa: escritórios e serviços
programme: offices and services

Área de construção: 3.300m2

built area: 3.300 sq.m.

Situação: concluído, 1980
status: concluded, 1980



Edifício SEC
escritórios  /  off ice bui ld ing



  WWF Headquarters
serviços  /  office building

Localização: Moscovo, RU
location: Moscow, RU

Cliente: World Wildlife Found
client: WWW

Programa: escritórios, sede nacional
programme: housing, offices, national headquarters

Área de construção: 1.600 sq.m.
built area: 1.600 sq.m.

Situação: estudo prévio, 2015 
status: project concept, 2015



 WWF Headquarters
serviços  /  office building



  WWF Headquarters
serviços  /  office building



Avenida 25 Setembro
hotel,  escritórios  e habitação  /  hotel ,  off ice and housing

Localização: Av. 25 d Setembro, Maputo
location: Av. 25 de Setembro, Maputo

Cliente: investidor privado
client: private developer

Programa: escritórios, comércio e habitação
programme: offices, retail and residential

Área de construção: 20.000m2.
built area: 20.000 sq.m.

Situação: estudo prévio, 2013
status: project concept, 2013



Avenida 25 Setembro
hotel,  escritórios  e habitação  /  hotel ,  off ice and housing



 Hotel do Golfe Sto. Estevão 
hotel  e habitação  /  hotel  and housing
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Localização: Santo Estevão, Benavente
location: Santo Estevão, Benavente

Cliente: investidor privado
client: private developer

Programa: hotel 50 quartos
programme: hotel, 50 bedrooms

Área de terreno: 32.500m2.
Land area: 32.500 sq.m.

Área de construção: 2.500m2.
built area: 2.500 sq.m.

Situação: estudo prévio, 2021
status: project concept, 2021



 Hotel do Golfe Sto. Estevão 
hotel  e habitação  /  hotel  and housing



 Hotel do Golfe Sto. Estevão 
hotel  e habitação  /  hotel  and housing



 Copenhagen New Modern 
Library

equipamento /  publ ic bui ld ing 

Localização: Copenhaga, Dinamarca
location: Copenhagen, Denmark

Cliente: AWR
client: AWR

Programa: biblioteca
programme: library

Área de construção: 2400 m2

built area: 2400sq.m.

Situação: Concurso Internacional, nov 2014
status: International Competition, nov 2014



 Copenhagen New Modern 
Library



 Copenhagen New Modern 
Library



Museu da Pesca ao Atum
reabil i tação /  rehabilitation 

Localização: Sta. Lúzia, Tavira
location: Sta. Lúzia, Tavira

Cliente: C.M. Tavira
client: Tavira´s Municipality

Programa: museu interactivo sobre a pesca do atum
programme: interactive museum of tuna fish

Área de construção: 150 m2

built area: 150 sq.m.

Situação: concluded, 2006
status: concluded, 2006



Museu da Olaria
Localização: S. Pedro do Corval
location: S. Pedro do Corval

Cliente: C. M. de Reguengos de Monsaraz
client: Reguengos de Monsaraz Municipality

Programa: museu
programme: museum

Área de terreno: 2.600m2.
land area: 2.600 sq.m.

Área de construção: 650m2

built area: 650 sq.m.

Situação: concurso, 2º lugar (2009)
status: competition, 2nd place (2009)



Museu da Olaria



  Galeria de Arte
art  gal lery  

Localização: Lisboa, Portugal
location: Lisbon, Portugal

Cliente: investidor privado
client: private investor 

Programa: galeria de arte
programme: art gallery

Área de construção: 80 m2

built area: 80 sq.m.

Situação: em projecto, abril 2015
status: project, april 2015



indústria
industry



Nestlé Waters Direct 
unidade fabril /  bottling plant 

Localização: Coruche

location: Coruche 

Cliente: Nestlé Waters Direct Portugal

client: Nestlé Waters Direct Portugal 

Programa: fábrica de engarrafamento de água

programme: water bottling plant 

Área de terreno: 35.000m2

land area: 35.000 sq.m. 

Área de construção: 5.000m2

built area: 5.000 sq.m. 

Situação: Concluído, 2009

status: concluded, 2009



Nestlé Waters Direct
unidade fabril  /  bottling plant



Nestlé Waters Direct
unidade fabril  / bottling plant



comércio 
retai l   



Bazar Retail
comércio  /   retai l

Localização: Maputo, Moçambiue
location: Maputo, Mozambique

Cliente: Promovalor
client: Promovalor

Programa: grande superfície  de comércio a retalho
programme: retail shop 

Área de terreno: 15.000m2

land area: 15.000 sq.m. 

Área de construção: 4.500m2

built area: 4.500 sq.m.

Situação: estudo prévio, 2013
status: project concept, 2013



Bazar Retail
comércio  /   retai l



 Loja Decathlon Barreiro
comércio  /   retai l

Localização: Barreiro
location: Barreiro

Cliente: Decathlon Portugal
client: Decathlon Portugal

Programa: grande superfície comercial (desporto)
programme: retail shop (sports)

Área de construção: 4.000 sq.m.
built area: 4.000 sq.m.

Situação: concluded, 2011
status: concluded, 2011



 Loja Decathlon Barreiro
comércio  /  retai l



 Loja Decathlon Barreiro
comércio  /  retai l



Bica de São Domingos
loteamento comercial  /  commercial  masterplan

Localização: São Domingos, Santarém
location: São Domingos, Santarém

Cliente: investidor privado
client: private developer

Programa: 4 unidades comerciais (3.000m2; 1.500m2, 3.500m2, 12.000m2) + 800 lugares de 
estacionamento
programme: 4 (3.000m2; 1.500m2, 3.500m2, 12.000m2) + 800 car´s parking lot

Área Total de Intervenção: 65.000m2.
land area: 65.000 sq.m.

Área de construção: 20.000m2.
built area: 20.000 sq.m.

Situação: concluído em obra, 2010
status: concluded, 2010



planeamento e desenho urbano
planning and urban design



 
PDM Portimão

plano director municipal  / municipal masterplan

Localização: Portimão
location: Portimão

Cliente: Câmara Municipal de Portimão 
client: Portimão Municipality

Situação: publicado D.R. 1995
status: concluded, 1995



  PDM Santarém
plano director municipal  / municipal masterplan

Localização: Santarém
location: Santarém

Cliente: Câmara Municipal de Santarém 
client: Santarém Municipality

Situação: publicado D.R. 1996
status: concluded, 1996



Bairro do Castelo 
reabilitação urbana  /  urban renewal
Localização: Lamego

location: Lamego 

Cliente: C. M. Lamego

client: Lamego´s Municipality 

Programa: plano de reabilitação urbana

programme: urban rehabilitation masterplan 

Área de terreno: 25.000m2

land area: 25.000m2 

Situação: concluído, 2010

status: concluded, 2010



Bairro do Castelo
reabilitação urbana  /  urban renewal



 Plano de Urbanização da UOPG3
plano de urbanização / masterplan

Localização: Portimão
location: Portimão

Cliente: C.M. Portimão
client: C.M. Portimão

Programa: três hoteis de 5 estrelas e habitação
programme: three 5 stars hotels and residential

Área de terreno: 400.000m2

land area: 400.000 sq.m.

Área de construção: 70.000m2
built area: 70.000 sq.m.

Situação: publicado em D.R., 2008
status: publish as law, 2008



Complexo Desportivo de Tavira
plano urbano / urban plan

Localização: Tavira
location: Tavira

Cliente: Câmara Municipal de Tavira
client: Tavira Municipality

Programa: plano urbano para a 
requalificação do complexo desportivo 
(estádio de futebol, pista de ciclismo, 
campos de ténis, piscina municipal, 
polidesportivos e espaços públicos

programme: requalification of a 
sportive complex 
(football stadium, cycling track, tenis 
courts, swiming pool, 
sports pavillions and public spaces)

Área de terreno: 59.000m2

land area: 59.000 sq.m.

Área de construção: 20.000m2
built area: 20.000 sq.m.

Situação: concluído 2006
status: concluded, 2006



  Flamingos
plano urbano  /  urban masterplan

Localização: Lobito, Angola
location: Lobito, Angola

Cliente: Grupo IGIP
client: IGIP Group

Programa: habitação, comércio e serviços
programme: residential, retail and services

Área de terreno: 330.000m2

land area: 330.000 sq.m.

Área de construção: 400.000m2.
built area: 400.000 sq.m.

Situação: estudo prévio, 2011/13
status: concept masterplan, 2011/13



 Flamingos
plano urbano / masterplan



Matola
plano urbano  /  urban masterplan

Localização: Matola, Moçambique
location: Matola, Moçambique

Cliente: investidor privado
client: private investor

Programa: 14 edifícios de habitação colectiva, comércio e serviços
programme: 14 housing buildings, retail and services

Área de terreno: 16.000m2

land area: 16.000 sq.m.

Área de construção: 17.000m2

built area: 17.000 sq.m.

Situação: estudo prévio, 2013/14
status: concept masterplan, 2013/14



 

Matola
plano urbano  /  urban masterplan



 Quinta do Bom Retiro
loteamento residencial  / residential masterplan

Localização: Portimão
location: Portimão

Cliente: SEIPOR
client: SEIPOR

Programa: 75 edifícios de habitação unifamiliar
programme: residential (75 houses)

Área de terreno: 70.000m2

land area: 70.000 sq.m.

Área de construção: 13.000m2
built area: 13.000 sq.m.

Situação: estudo prévio, 2011
status: concept master plan, 2011



Aldeia de Cerdeira
reabilitação urbana / urban renewal

Localização: Serra da Lousã
location: Lousã Mountains

Cliente: C. M. Lousã
client: Lousã´s Municipality

Programa: recuperação da aldeia de xisto de Cerdeira
programme: rehabilitation of the old village of Cerdeira

Área de terreno: 30.000m2

land area: 30.000 sq.m.

Situação: concluído, 2002
status: concluded, 2002



 Vale de Cães
plano urbano / masterplan

Localização: Lagoa
location: Lagoa

Cliente: Investidor privado
client: private developer

Programa: habitação colectiva e unifamiliar, comércio e serviços
programme: collective and single housing, retail and services

Área de terreno: 62.000m2

land area: 62.000 sq.m.

Área de construção: 25.000m2
built area: 25.000 sq.m.

Situação: estudo prévio, 2011
status: concept master plan, 2011



 Quinta da Algazarra
loteamento comercial  /  commercial  masterplan

Localização: Almada
location: Almada

Cliente: investidor privado
client: private developer

Programa: 40 unidades comerciais + habitação e serviços 
programme: 40 retail stores + housing and services

Área Total de Intervenção: 60.000 m2.
land area: 60.000 sq.m.

Área de construção: 45.000 m2.
built area: 45.000 sq.m.

Situação: concluído em obra
status: concluded



Parisal
loteamento residencial  / residential masterplan

Localização: Santarém
location: Santarém

Cliente: V.A. Tavares
client: V.A. Tavares

Programa: 3 edifícios de habitação colectiva (27 fogos)
programme: 3 collective housing buildings (27 houses)

Área de terreno: 24.000m2

land area: 24.000 sq.m.

Área de construção: 4.800m2

built area: 4.800 sq.m.

Situação: projecto de loteamento, 2010
status: master plan, 2010



c o n t a c t o s
c o n t a c t s

morada | address

Rua Poeta Bocage nº 13G • 1600 - 581 Lisboa • Portugal  

telefone | telephone

+ 351 218 492 513  + 351 939 573 534


email

atelier@sp-arquitectos.pt 

web

www.sp-arquitectos.pt

http://www.sp-arquitectos.pt



