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INTRODUCTION

Segundo YAC a arquitetura è uma disciplina que compõe e estrutura 
os lugares da ação humana. Essa responde às numerosas e 
diversas instâncias com uma solução que seja expressão do 
intelecto e da criatividade do projetista. É nossa convicção que o 
problema arquitetónico não só è uma mera investigação formal no 
funcionalismo, na economia ou na tecnologia do maunfeito, mas 
também é um patchwork destas questões, composto e estruturado 
segundo a personalidade e a sensibilidade do projetista. Os projetos 
que YAC espera valorizar são projetos contemporâneos: que 
respondam a uma logica de temporalidade e personalização do uso 
do espaço arquitetónico; onde “ideia” é a palavra chave, “arquitetura” 
a resposta e “projeto” o meio para transformar a intuição numa 
prefiguração visual.
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caraterísticas e o seu aspecto formidável.
Por isso, nasce Observatory Houses, o projeto da Feira de 
Rimini e do governo italiano para determinar um novo uso da 
Roccascalegna aproveitando o potencial dum cenário onírico e
duns céus formidáveis para realizar na Itália as primeiras 
e mais sugestivas vivendas-observatório: um modelo de 
vivenda exclusivo e sustentável destinado a garantir a tutela e a 
valorização dum património tão inestimável.
Como construir um complexo de modernas vivendas-
observatório numa pitoresca fortaleza medieval? Como criar 
através da arquitetura a mais refinada referencia nacional para 
o turismode observação astronómica?
Estas são as questões sobre as quais os projetistas terão de 
criar um conto de estrelas, silêncios e paisagens: um conto 
de arquiteturas desenhadas para realizar um lugar inigualável 
que não seja somente um lugar de observação ou residência 

> TEMA
Eterno, sublime, inalcançável: à frente da maravilha do céu 
noturno, o ser humano sente uma emoção arcaica, fascinado 
por um mistério antigo e inviolável que, apesar dos esforços 
e do progresso tecnológico, nem a mente mais moderna e 
refinada pode compreender.
Cegados pelo fulgor das nossas metrópoles, frequentemente 
esquecemos a visão que a abóbada celeste pode proporcionar-
nos. Mas ainda há lugares- longe das luzes e das cidades- 
onde o espetáculo do infinito continua a se manifestar na sua 
comovente e incrível beleza.
Perdida entre bosques e despenhadeiros, a Roccascalegna é 
um dos lugares onde esta magia continua a se repetir e onde 
o céu continua a contar a sua eterna e maravilhosa história. É 
um lugar único e remoto duma beleza incrível mas também 
duma fragilidade evidente. A fortaleza depende das constantes 
atenções do ser humano para poder conservar as suas 

mas também um lugar de espiritualidade e meditação. A 
intervenção arquitetónica que Observatory Houses deseja 
promover se tornará na meta-símbolo para todas as pessoas 
que desejam se afastar da vida quotidiana e viver uma 
experiência arcaica- quase mística- graças ao contacto com o 
espetáculo mais antigo e prodigioso.
Na antiga fortaleza, sob céus sempiternos, as novas vivendas-
observatório proporcionarão umaestância inolvidável para os 
que desejam se imergir na experiência mais extraordinária e 
sentir a emoção de se deitar sob as estrelas embalados pelo 
lento volteio dos astros e surpreendidos repentinamente por 
uma rápida estrela cadente.

YAC agradece todos os projetistas que queiram aceitar este 
desafio.
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 42°03’41”N
 14°18’17’’E

> LUGAR
Suspendida entre a terra e o céu, aparentemente flutuante 
sobre uma rocha que com o seu tamanho parece se levantar 
apesar das leis de gravidade, a Roccascalegna parece surreal, 
quase metáfora da atávica tensão que desde a pré-história 
leva o ser humano a olhar para o céu. Não há palavras para 
descrever a fascinação da fortaleza: é um lugar encantado – 
literalmente- mas também real. É um admirável conjunto de 
épocas e vicissitudes, de populações e acontecimentos. É uma 
arquitetura maravilhosa num território áspero e indomável 
com rochas cortantes e uma natureza arrogante e indiferente à 
presença do ser humano. É um lugar que ainda hoje emociona, 
assim como também emocionou as populações lombardas que 
o escolheram para construir um dos castelos mais sugestivos 
da Europa meridional. É um lugar que conta a história dum 
tempo de guerras, mistérios e poder. É um lugar que inspirou 
e continua a inspirar a fantasia de diretores e guionistas (como 

“o Conto dos Contos” de Matteo Garrone, candidato à Palma 
de Ouro no Festival de Cannes de 2015). Debruçada aos topos 
da Majella, a Roccascalegna é um contexto de inefável beleza e 
raridade. É um cenário inigualável onde poder realizar projetos 
de renome e relevo internacionais. Para garantir um projeto 
contextualizado e destinado à proposição de soluções atuáveis, 
apresenta-se em seguida uma síntese dos principais aspetos 
e vínculos que os competidores terão de respeitar.

- história; é o princípio da Idade Média: afetada pela guerra 
com o Império Persa, Bizâncio retira as suas tropas do que 
permanece do antigo Império do Ocidente. A Itália está 
destruída pela Guerra Gótica quando os Lombardos entram na 
península com facilidade e tomam o controlo da Roccascalegna 
onde constroem a primeira torre de sinalização para controlar 
os movimentos bizantinos no território. A partir deste momento 

não há memorias do que aconteceu mas pode supor-se que 
foi outra população- os Normandos- que melhorou o castelo. 
Documentos mais atendíveis aparecem no período aragonês 
quando o castelo volta a figurar nas crónicas devido às obras de 
fortificação com o objetivo de tornar o castelo idóneo ao novo tipo 
de guerra composto por armas de fogo e pólvora. Cessadas as 
suas funções militares, o castelo foi propriedade de numerosas 
linhagens até a família dos De Corvis. Com respeito a esta família 
há uma legenda que reza dos abusos do último descendente 
dos barões. De acordo com a tradição, Corvo de Corvis 
governava a Roccascalegna comperfídia e impunhaaosseus 
súbditos a odiosa ius prime noctis. Exasperado pelo seu 
comportamento, conta-se que um jovem marido disfarçado de 
mulher entrou no castelo durante a noite para substituir a sua 
mulher e apunhalou o barão. De acordo com a legenda, o barão 
moribundo deixou uma impressão ensanguentada da sua 
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mão na torre Sul da fortaleza que continuou areaparecer com 
tetra pontualidade cada vez que alguém tentava cancelá-la. A 
impressão de sangue desapareceu juntamente com a torre 
Oeste nos desmoronamentos de 1940. Mas é viva a lembrança 
dos cidadãos mais ancianos da Roccascalegna que juram ter 
visto a impressão e a sua persistência antinatural.

- natureza; a fortaleza é por si mesma um elemento 
imensamente valioso. Ainda assim, também o sistema natural 
do seu entorno é um dos mais vários e preciosos do território
italiano. A natureza da Roccascalegna é antiga e composta por 
nodosos troncos de oliveira e arbustos de zimbro com madeiras 
secas e perfumadas. Altos despenhadeiros rodeiam a fortaleza 
até chegar ao Rio Secco, um torrente pedregoso que define no
Oeste o ponto mais baixo da vale. A vale sobe de novo até a 
Gessapalena e depois de ter baixado sobe outra vez até 

aos 2.800 metros do maciço da Majella. Há uma variedade 
impressionante de paisagens e condições naturais: condições 
mais praticáveis e idílicas e condições mais extremas e 
inóspitas. Aqui, entre grutas, ermos e pradarias, a natureza 
oferece a oportunidade de visitar bosques e zonas húmidas 
mas também topos desertos e inóspitos com vendavais que em 
inverno atingem 100 km/h. É uma natureza vária, diversificada 
e selvagem onde o ser humano é somente um hóspede em 
bosques com lobos, montanhas com ursos e céus dominados 
por águias que, assim como no passado, voam com majestosa 
magnificência.

- folclore; as tradições desta parte da Itália, lugar de 
agricultura e pastorícia, reevocam um tempo de devoção, 
alegria e simplicidade mas também de temor reverencial pela 
natureza e pelo seu poder que- imprevisível por definição- 

tinha de ser respeitado através de ritos pertencentes a uma 
religiosidade arcaica. É uma população trabalhadora, “forte e 
gentil” (segundo a histórica definição do jornalista Primo Levi), 
população esculpida por mãos robustas e calejadas devido ao 
trabalho mas também amáveis e sábias. Estas mãos criaram 
produtos artesanais de incrível fascinação e de tradições 
antigas: a transformação do junco e do mel na Roccascalegna 
e a transformação da pedra, do ouro e de tecidos nas aldeias 
da Majella. Hoje a Roccascalegna vive graças ao amor e 
à dedicação dos seus habitantes que com competência e 
entusiasmo mostram a sua beleza a todos os que- de todo o 
mundo- escolhem visitar a maravilha duns dos lugares mais 
fascinantes do planeta.

-   Intervenções admitidas; coerentemente com o valor 
histórico-testemunhal da Fortaleza e do seu entorno, será 
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preciso distinguir 3 âmbitos de intervenção:

a. a fortaleza: na Fortaleza:

1. não é permitido realizar escavações (com exceção de 
ancoragens o estacagens) oudemolições;

2.  não é permitido realizar ambientes subterrâneos;

3.  são permitidas redistribuições internas;

4.  são admitidos novos volumes (adjacentes, sobrelevados ou 
salientes respeito às estruturas existentes) desde que estejam 
realizados com materiais ligeiros e coerentes com o valor 
histórico e paisagístico da fortaleza;

5. são admitidos todos os materiais e as tecnologias de 

construção desde que garantam um projeto ecologicamente 
sustentável e um dialogo virtuoso com as arquiteturas 
históricas e a paisagem do seu entorno.

b.  a aldeia; não é permitido realizar operações na aldeia;

c.  a colina; é permitida qualquer operação desde que se preste 
especial atenção ao aspeto geomorfológico do território: a 
rocha na qual a Fortaleza está situada é friável e afetada pela 
erosão sobretudo em caso de escavações e deslocamentos do 
terreno.

Nota: as novas construções relativas aos âmbitos da fortaleza 
e da colina terão de respeitar (na sua complexidade) os 
vínculos de superfície mencionados no capítulo “programa”. 
Cada intervenção terá de inspirar-se aos princípios de eco-
compatibilidade e sustentabilidade energética e terá também 
de garantir- na medida do possível- a possibilidade para os 

utilizadores deficientes de visitar e ter acesso à fortaleza.
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> PROGRAMA
A fascinação da Roccascalegna exige a realização de 
espaços magníficos cuja função é umadas mais fasci-
nantes com as quais um projetista pode trabalhar. O 
espetáculo do céu noturno é um elemento suficiente 
pela realização de arquiteturas muito conotadas e emo-
cionais. Ainda assim, também a fascinação da Rocca-
scalegna oferece uma oportunidade única para realizar 
umas arquiteturas destinadas a deixar marca no cenário
contemporâneo da composição. Observatory Houses 
tem como objetivo realizar um lugar único no mundo 
que inclua a modernidade das vivendas e a antiga fasci-
nação de céus e lugares remotos. Será uma intervenção 
moderna e antiga assim como é moderno e antigo o 
sentimento daqueles que se afastam das cidades para 
se perderem na contemplação do firmamento. Durante 

a permanência na fortaleza, os visitantes terão de vi-
ver numa dimensão espiritual onde o ser humano possa 
sentir emoções primitivas graças ao contacto com um 
espetáculo antigo como o universo e capaz de fascinar e 
reconciliar o visitante com o seu eu mais profundo.
A renovada Roccascalegna será um refúgio para a men-
te onde as preocupações da vida quotidiana possam de-
saparecer graças à eternidade do céu e à intuição de 
tempos infinitos e distancias intransponíveis.
Em novas e formidáveis arquiteturas, turistas e habi-
tantes viverão numa dimensão transcendente na qual a 
experiência coletiva possa garantir uma percepção indi-
vidual. Esta perceção é necessária num espaço destina-
do a amplificar as emoções sugerindo a atávica saudade 
que o ser humano sempre sentiu desde o início da sua 

presença na Terra. A seguir, apresenta-se as diferen-
tes possibilidades funcionais, sublinhando que a com-
posição desses cenários, a sua integração ou alteração 
e o enfoque sobre um deles ou sobre outro, fará parte 
integrante do concurso e será plenamente reconhecida 
como escolha do concorrente.

- vivendas-observatório; estas vivendas terão de respei-
tar o conceito de “hospitalidade difundida” (já aplicada 
pela recente recuperação da aldeia da Roccascalegna).
Coerentemente com esta orientação, cada residênc-
ia (com exceção das observatory cabins) terá de estar 
equipada com todos os serviços garantindo uma com-
pleta autonomia com respeito às estruturas externas. 
As vivendas terão de ser projetadas com diferentes di-



8

mensões para garantir uma oferta diversificada e aces-
sível a várias tipologias de utilizadores. Destinadas a 
assegurar uma vista ao céu e ao território querodeia a 
fortaleza, as vivendas terão de garantir a máxima como-
didade numa lógica de completa imersão na paisagem 
diurna e noturna. No que se refere á observação das
estrelas, note-se que a observação tem de ser conside-
rada como uma experiência de amador sem necessida-
des especiais com respeito a precisos instrumentos de 
medição ou condições ideais de observação (observação 
a olho nu ou com telescópios com diâmetros até aos 200 
mm). A seguir, apresenta-se a tipologia e o numero das 
vivendas que a intervenção terá de incluir:

a. 5 observatory cabins; módulos de pequenas dimen-

sões coerentes com um turismo sóbrio e essencial. Ide-
ais para campistas e excursionistas que à sombra da 
fortaleza poderão velar na tepidez dum refúgio acolhe-
dor; não são necessários serviços (máximo 14 m2 cada 
uma);

b. 3 observatory apartments; serão elegantes vivendas 
equipadas com todos os serviços essenciais, ideais para 
jovens casais ou observadores solitários que desejem 
contemplar céus formidáveis sem renunciar à como-
didade da dimensão domestica; são necessários sani-
tários, cozinha, dormitório (máximo 40 m2 cada uma);

c. 2 observatory houses; serão vivendas capazes de 
acolher de 2 a 4 pessoas, projetadas para oferecer uma 

experiência luxuosa e refinada onde poder admirar a 
aurora desde living elegantes ou se deixar fascinar pela 
abóbada celeste entre os vapores duma piscina privada; 
são necessários sanitários, cozinha, 2 dormitórios, área 
de wellness, living (máximo 70 m2 cada uma);

d. 1 observatory villa; capaz de acolher até 5 pessoas, 
esta vivenda terá de garantir uma experiência sump-
tuosa e exclusiva para os hóspedes mais exigentes que 
desejem descansar em lugares fascinantes e solitários. 
Esta vivenda terá de proporcionar todas as comodida-
des duma moderna casa e terá de materializar o sonho 
duma estância de luxo na maravilha de cenários incon-
taminados. São necessários sanitários, cozinha, 3 dor-
mitórios, área de wellness, living, área de meditação, 
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sala dejogos (máximo 100 m2);

- sky lounge; espaço público com serviços mistos auxi-
liares como ponto de informação,restaurante, biblioteca 
e área de observação didática. Esta estrutura, equipada 
com os instrumentos mais precisos (telescópios com 
diâmetro até aos 500 mm) será destinada à função de 
formação e consciencialização para as técnicas de ob-
servação celeste e será também um centro de serviços 
para a aldeia da Roccascalegna: será um lugar ideal 
onde poder ler um livro em verdes paisagens e saborear 
a comida local sob céus majestosos (máximo 700 m2).
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> CALENDÁRIO
17/04/2017 inscrições “early bird” – início

23/05/2017 (h 11.59 pm GMT) inscrições “early bird” – fim

24/05/2017 inscrições “standard” – início

20/06/2017 (h 11.59 pm GMT) inscrições “standard” – fim

21/06/2017 inscrições “late” – início

19/07/2017 (h 11.59 pm GMT) inscrições “late” – fim

26/07/2017 (h 12.00 pm - medio-dia - GMT) término da entrega projetos

31/07/2017 reunião júri

25/09/2017 publicação dos resultados

Esclarece-se que a distinção entre inscrição “early bird”,“standard” o “late”, não tem 
nenhuma influência na data estabelecida para a entrega dos projetos 26/07/2017.

> PREMIOS
1° PRÊMIO
10.000 €

2° PRÊMIO
4.000 €

3° PRÊMIO
2.000 €

“GOLD” MENTION
1.000 €

“GOLD” MENTION
1.000 €

“GOLD” MENTION
1.000 €

“GOLD” MENTION
1.000 €

10 HONOURABLE MENTION

30 FINALISTA

Todos las propuestas premiadas serán transmitidas en revistas y sitios de arquitectura + 
serán expuestas en exhibiciones internacionales. Todas las propuestas finalistas serán 
publicadas en www.youngarchitectscompetitions.com
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> FAQ
Durante todo decorrer da competição, até ao dia 26/07/2017 – término da recepção dos 
projetos – os participantes poderão efetuar qualquer tipo de pergunta através do ende- 
reço electrónico do concurso: YAC@YAC-LTD.COM. A equipa responderá aos candidatos 
singularmente e publicará semanalmente todas as novas perguntas da secção “faq” na 
página da internet do concurso. A atualização da página será noti cada nos canais de 
comunicação facebook e twitter. As respostas publicadas na área faq serão em língua 
inglesa. É evidente que a equipa sempre será disponível para fornecer suporte relati- 
vamente a questões de caráter técnico ligadas a eventuais disfunções do processo de 
upload..

> PROJETOS NECESSÁRIOS
1 quadro em formato A1 (841mm X 594mm) em formato pdf (dimensão máxima de 10 mb), 
orientação horizontal ou vertical como preferir, sendo necessário fazer o respetivo upload 
na
 
página de internet do concurso depois de ter efetuado o login. No quadro é necessário 
fazer a descrição de:
a. a génese da ideia projetual;
b. os esquemas gráficos (plantas seccões, vistas) em quantidade, escala e tipo suficientes 
para dar uma indicação do projeto;
c. vistas 3d (como preferir renders, esboços ou foto do modelo);

Nome do ficheiro: A1_<teamID>_OH.pdf (ex.: se o id do grupo é 123, o nome do qua-
dro A1 será: A1_123_OH.pdf)

• 1 documento em formato A3 (420mm x 294 mm) em formato pdf (dimensão máxima de 
10 mb), máximo de 7 páginas, orientação horizontal, sendo necessário fazer o respetivo 
upload na página de internet do concurso depois de ter efetuado o login, com os seguintes 
elementos:
a. uma planimetria geral em escala 1 :2000;
b. plantas significativas em escala 1:500;
c. pelo menos uma secção significativa em escala 1:500;

Nome do ficheiro: A3_<teamID>_OH.pdf (ex.: se o id do grupo é 123, o nome do docu-
mento será: A3_123_OH.pdf)

• 1 foto de capa em formato .jpeg ou .png, dimensões 1920x1080 pixel; ou seja uma ima-
gem que represente o projeto e que será a sua ícone avatar:

Nome do ficheiro: Cover_<teamID>_OH.jpg (ex.: se o id do grupo é 123, o nome do 
documento será: Cover_123_OH.jpg)

Os textos do projeto deverão ser sintéticos e em língua inglesa. O projeto não poderá con-
ter nomes ou referências aos projetistas. O projeto não poderá conter o código de identifi-
cação do grupo – que poderá constar exclusivamente no nome do ficheiro, dado que este 
não será visto pelo júri.

> INSCRIÇÃO
O procedimento de inscrição é informatizado:

• accedere à página web: www.youngarchitectscompetitions.com; 

• entrar na área de inscrição;

• preencher os campos obrigatórios;

• ao término do processo, ao primeiro membro da equipa chegará um e-mail de con-  
rma ção com o código da equipa (“teamID”, atribuído de maneira automática e ca- sual); 
veri car em “spam” no caso de não o ter recebido na “caixa de entrada”;

• vão recer um nome de utilizador, uma senha e um link; abrir o link para enviar à YAC 
a con rmação da inscrição;

• con rmar a pre-inscrição e acceder à área para efecturar o pagamento; o objecto será 
“YAC_OH_teamID” (es. se a teamID è 123, o objecto será “YAC_OH_123”);

• depois, e só depois, de ter feito a pre-inscrição e o pagamento será possível carregar 
o documento;

• acceder à página; inserir o nome de utilizador e a palavra-passe; carregar o mate- 
rial; ao primeiro membro da equipa será enviado um email a con rmação; (controlar na 
caixa “spam”).

É recomendável efetuar os procedimentos com prudente antecipação relativamente 
aos prazos estipulados.
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> CAUSAS DE EXCLUSÃO
a. Os projetos que tenham textos em línguas diferentes do inglês;
b. Os projetos que tenham nomes ou referências aos projetistas –o ID da equipa é con-

siderado uma referência aos projetistas e poderá aparecer exclusivamente no nome 
do ficheiro, dado que este não é visualizado pela júri;

c. Os ficheiros não nomeados em conformidade com as regras escritas no capítulo 
“PROJETOS”;

d. O material incompleto ou que não esteja comforme com às regras escritas no capítu-
lo “PROJETOS”;

e. O material enviado depois da data límite ou segundo um modelo diferente daquele 
descrito no regulamento;

f. Qualquer equipa que não tenha um membro de idade inferior aos 35 anos;
g. Qualquer participante que interpele um o mais membros do júri acerca da com-

petição em curso, será automaticamente excluído do concurso;
h. Qualquer participante que tenha relações estáveis de trabalho durante um período 

continuado ou relações familiares com um o mais membros do júri;
i. Qualquer participante que difunda o material relacionado com os seus projetos antes 

da adjudicação dos vencedores.

> REGRAS
1. Os participantes devem respeitar os tempos e os modos para o calendário de 

inscricões e pagamento;
2. Os participantes devem respeitar as instruções relativamente ao material requerido;
3. Os participantes podem ser estudantes, licenciados, profissionais; não é necessario 

ser expertos em disciplinas de arquitetura na Ordem dos Arquitectos;
4. Os participantes podem organizar-se em equipas;
5. Cada equipa tem que ter peolo menos um membro que tenha entre os 18 e os 35 

anos de idade;
6. Não existem restrições ao número máximo de membros por equipa;
7. Não existem restrições relativamente à proveniência de diferentes países, cidades 

ou universidades dos membros de cada equipa;
8. Pagar uma quota de inscrição permite apresentar só um projeto;
9. É possível apresentar mais de um projeto pagando mais duma quota de inscrição – 

as quotas serão determinadas de acordo com o calendário da competição;
10. Cada prémio inclui comissões bancárias e taxas;
11. O prémio não varia segundo o número de membros de cada grupo;
12. O juízo do júri è incontestável;
13. Os participantes não devem ter nenhum contacto a respeito da competição com os 

membros do júri;
14. É proibido aos participantes divulgar material relativo aos próprios projetos para o 

concurso antes da selecção dos vencedores;
15. É proibida a participação de todos aqueles que tenham relações laborais 

permanentes ou relações familiares com um ou mais membros do jurí ;
16. Em caso de incomprimento do presente regulamento, o participante / a sua equipe 

serão automaticamente excluídos do concurso sem ter a possibilidade de recuperar 
a própria taxa de iscrição;

17. Participando, os participadores aceitam as regras, os termos e as condições do 
anúncio do concurso;

18. Cada membro da equipe é considerado contribuidor ativo para projeto presentado.
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> NOTE

a. Com a inscrição ao concurso da YAC, os participantes aceitam os termos e as regras 
de participação http://www.youngarchitectscompetitions.com/terms-of-service

b. A YAC e a Italian Exhibition Group têm direitos de utilização para exposições e publi-
cação sobre todos os projetos participantes.

c. Todo o material disponível e necessário para a competição encontra-se na secção 
download da página de internet do concurso após a inscrição; ainda assim é con-
cedida a ulterior utilização de eventual material recuperado ou compilado por cada 
participante;

d. É possível que a YAC efetue alterações relativamente a datas ou ulteriores porme-
nores do concurso exclusivamente com vista a garantir a sua melhor realização, co-
municando as eventuais alterações através de todos os canais de comunicação dos 
quais se serve e com uma antecedência razoável;

e. A YAC não é responsável por eventuais disfunções, dificuldades técnicas ou faltas de 
receção do material. Convidam-se os participantes a efetuar os procedimentos de in-
scrição, pagamento e upload dos projetos com cautelosa antecipação relativamente 
às datas limite e a indicar com um e-mail eventuais dificuldades de caráter técnica ;

f. A recolha de dados dos participantes será realizada de acordo com o Decreto Legi-
slativo n.o 196/03;

> REFERENCES

pag. 3 - Star Observatory | Tsolakis Architects 

pag. 5 - Moritzburg museum extension | Nieto Sobejano

pag. 6 - Gemma Observatory| Anmahian Winton Architecs

pag. 7 - Elqui Domos observatory hotel| Duque Motta

pag. 8 - Moritzburg museum extension |  Nieto Sobejano

pag. 9 - Kielder Observatory | Charles Barclay Architects
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Enrique Sobejano/Madrid/Nieto Sobejano Arquitectos
Nascido em 1957, Enrique Sobejano licencia-se no Politécnico de Milão e estuda arquitetura na Columbia University de Nova 
Iorque onde se licencia em 1983. Docente de “elementos do design” na Universität der Künste de Berlim, foi professor visi-
tante em numerosas universidades em todo o mundo. Desde 1986 até 1991 foi codiretor de “Arquitetura”, a revista editada 
pelo Conselho Nacional dos Arquitetos de Madrid. Parceiro fundador do gabinete Nieto Sobejano Arquitectos, participa em 
numerosas júris e conferências internacionais.

Felix Perasso/Innsbruck/Snohetta
Felix Perasso estuda arquitetura em Innsbruck e obtém uma bolsa de estudo graças à sua tese com o orientador Patrick 
Schumacher. Obtém um master com a sua tese relativa às possíveis estratégias para a reabilitação de infraestruturas aban-
donadas aplicando a sua pesquisa à cidade de Génova. Colabora com o gabinete OMA para um projeto relativo à transfor-
mação da histórica loja de departamentos KaDeWe de Berlim. Depois de uma experiência bienal em numerosas competições 
internacionais de arquitetura, começa a trabalhar no gabinete Snøhetta onde hoje se dedica a numerosos projetos culturais. 
As suas obras foram expostas na 13a edição da Bienal de Arquitetura de Veneza, da Bienal de Arquitetura de Praga e no 
Museu Mart de Rovereto.

Rodrigo Duque Motta/Santiago/ Duque Motta  
Nascido em Santiago de Chile em 1976, licencia-se em arquitetura na Pontifícia Universidade Católica do Chile em 2001. 
Em 2007 a Associação Arquitetos do Chile entrega-lhe um prémio como melhor arquiteto com menos de 35 anos e em 2017 
lança uma iniciativa que exortava os arquitetos chilenos a realizar projetos relativo à construção urbana e à relação entre 
o desenvolvimento privado e a vida pública. Hoje é docente de design na Pontifícia Universidade Católica do Chile e diretor 
do gabinete “Duque Motta” fundado em 2003 e muito ativo em numerosas áreas da arquitetura: no setor hoteleiro com o 
Hotel Astronómico Elqui Domos e o Hotel Casino Talca, no setor industrial com os projetos para as adegas de vinho Quintay 
e Emiliana, no setor institucional com a Faculdade de Economia da UDP, no setor residencial com a projetação da Duque 
House que em 2004 obteve um reconhecimento importante na Bienal de Arquitetura de Santiago. São numerosas as suas 
publicações nas revistas especializadas difundidas em 15 países.

Nicodemos K. Tsolakis/Nicosia/ Tsolakis Architects 
Licenciado em arquitetura na Universidade de Nottingham com uma especialização em desenho ambiental, colabora em 
Londres com Squire & Partners e em Melbourne com o gabinete Omiros One Architects dedicando-se a numerosos proje-
tos de renome internacional. Parceiro do gabinete Kyriakos Tsolakis Architects com sede em Londres e em Chipre, em 2016 
obtém um prémio no Cyprus State Architecture Awards e dedica-se ao projeto Women’s Refuge Center nomeado ao prémio 
Mies Van der Rohe 2017. Hoje é responsável de numerosos projetos que se dedicam à sustentabilidade ambiental, como o 
Troodos Observatory.

> JÙRI
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Pippo Ciorra/Rome/Fondazione MAXXI
É arquiteto, crítico e docente. Desde 1996 até 2012 foi membro do comité editorial de “Casabella”. Colabora com jornais e revistas 
e é autor de numerosos ensaios e publicações dos que se destaca o livro “Senza architettura, le ragioni per una crisi” editado 
por Laterza em 2011. É autor de estudos monográficos sobre Ludovico Quaroni e Peter Eisenman e de textos sobre cidades 
e sobre a arquitetura italiana contemporânea. É diretor do programa do doutoramento internacional Villard d’Honnecourt e é 
professor de projetação e teoria na SAD de Ascoli Piceno. Organizou numerosas exposições na Itália e no estrangeiro. Desde 
2009 é senior curator da área arquitetura no MAXXI de Roma. Entre as principais exposições destacam-se a série “Recycle”, 
“Energy”, “Erasmus” e “Food”.

Domenico Giangiordano/Roccascalegna/Comune di Rocascalegna
Nascido em Lanciano em 1978, Domenico Giangiordano licencia-se em Direito na Universidade de Urbino em 2003. Advogado 
civil, desde 2008 trabalha no Tribunal de Lanciano. Há cinco anos tornou-se síndico da Roccascalegna. Dedica-se a numerosos 
projetos para a valorização desta aldeia da região dos Abruzos no âmbito arquitetónico, histórico, naturalístico e folclórico.

Vittorio Vannini/Pescara/Agenzia del Demanio
Geómetra, coordenador e responsável de numerosos projetos com respeito à gestão e ao desenvolvimento do património 
imobiliário do estado, desde 2001 colabora com a Agenzia del Demanio do governo italiano. Depois de ter sido responsável 
do Serviço de prevenção e proteção para as cidades de Arezzo e Florência na região italiana Toscana, desde 2006 até 2008 
foi responsável dos serviços da administração pública da cidade de Roma. Em 2012 foi responsável dos serviços territoriais 
das regiões da Toscana e da Umbria para a Direção Regional Toscana e Umbria da Agenzia del Demanio. Hoje é diretor da 
Agenzia del Demanio das regiões dos Abruzos e do Molise.

Simon Frommenwiler/Basel/HHF Architects
Nascido em Londres em 1972, licencia-se no Instituto ETH de Zurique e colabora com prestigiosos gabinetes de arquitetura 
comoBearth & Deplazes e Skidmore Owings & Merrill. Em 2003 funda o gabinete HHF Architects com Tilo Herlach e Simon 
Hartmann. Desde 2010 é membro da BSA, é docente no Joint Master of Architecture em Freiburg e professor associado no 
Instituto ENSA de Estrasburgo. Em 2014 é docente de arquitetura no Instituto de Tecnologia do Massachusetts. Hoje dedica-
se a numerosos projetos em todo o mundo para o gabinete HHFArchitecture do qual é cofundador desde 2003.
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Francesco Cotellessa/Chieti/OAPPC
Francesco Cotellessa was born in 1973. He graduated in architecture in 1999 and joined  several masterclass programmes 
focusing on conservation and rehabilitation of historic architectures, particularly in ecclesiastical cultural heritage. He coordinated  
a team-work for the feasibility study and design of a new integrated  school center in the Municipality of Fossacesia in 2002 and 
has been cooperating with numerous projects for the renovation of the architectural heritage in the surroundings of Chieti (in 
Central Italy). Since 2011 he has been a member of the National Committee of I.N.U. (the Italian Institute for City Planning) “An 
operational development of the city planning and resources”; while since 2013 he has been a member of the Association on 
Architects of the Province of Chieti. In 2014 he achieved a masterclass programme in “Law and Management for the Landscape 
and Environment” with a thesis about the measures in safeguard of light pollution in the Region of Abruzzo.

Giorgio Bianciardi/Siena/Unione Astrofili Italiani
Giorgio Bianciardi was born in 1954, he graduated cum lauda in Biological Sciences in 1978. He teaches General Pathology, 
Microbiology and Astrobiology at the University of Siena, where he is an eminent researcher in the biomedical and astrobiological 
fields. He has produced hundreds of papers, essays and books about past and current life on Mars and the origins of life on Earth. 
He is currently Vice-President of UAI (Italian Astrophiles Association), Director of the Astronomical Observatory of Montarrenti 
(Siena) and editor of “Astronomia” magazine.
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