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PROJETOS VENCEDORES 
 
 
Projeto Arcadia de Educação 
Kanarchor do Sul, Bangladesh 
Arquiteto: Saif Ul Haque Sthapati, Daca, Bangladesh 
Cliente: Fundo Social de Maleka, Daca, Bangladesh 
 
 
Descrição do projeto 
Após quatro décadas a ensinar no Reino Unido, Razia Alam voltou ao seu país natal, o Bangladesh, onde criou 
uma escola para crianças carenciadas, utilizando os fundos da sua reforma.  
 
Quando o contrato de arrendamento nas instalações da escola expirou, a fundadora procurou um local para 
construção. O orçamento limitou-lhe as escolhas a áreas não adequadas para o desenvolvimento do projeto. 
Devido ao desejo de ter a escola perto da água, comprou um terreno à beira-rio que, como se veio a verificar, 
fica submersa em até 3 metros de água de monções durante um terço do ano.  
Em vez de perturbar o ecossistema para criar um monte estabilizado para a construção ou erguer uma estrutura 
sobre palafitas que ficaria demasiado muito alta na estação seca, o arquiteto que escolheu - um conhecido de 
longa data - desenvolveu a solução de uma estrutura anfíbia, ancorada ao local, que poderia ficar assente no 
chão ou flutuar sobre a água, dependendo das condições da estação. 
A pegada ecológica do edifício foi nivelada através do uso de paredes de retenção com sacos de areia, terra e 
enchimento com tijolos locais, e pneus usados fixados por cima para amortecimento. As colunas de bambu 
enterrados 2 metros no chão funcionam como pontos de ancoragem para as várias estruturas retangulares da 
escola independentes mas interligadas: três espaços multiusos usados principalmente como salas de aula; um 
escritório; uma plataforma aberta por cima; uma estrutura sanitária; uma fossa séptica e estruturas de tanques 
de água; e um corredor único que oferece acesso a todos os espaços. As colunas foram construídas com três 
tipos de bambu e são mantidas a flutuar com subestruturas de cilindros de aço de 30 galões usados entre 
estruturas de bambu.  
O bambu foi escolhido pela sua leveza e durabilidade, e foi comprado em aldeias vizinhas e foi levado ao 
longo do rio até ao local. O bambu utilizado para a subestrutura, postes de ancoragem e no telhado foi tratado 
quimicamente para remover qualquer material que pudesse apodrecer. Todos os outros elementos foram 
impermeabilizados através da aplicação de líquido feito de fruta gaab local fervida - um método tradicional 
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no Bangladesh. A maioria das juntas usa uma técnica de amarração por cordas em vez de cabos de aço que 
iriam corroer. Os telhados arqueados de bambu nas salas de aula, que permitem que os espaços fiquem livres 
de colunas, tinham alguma prototipagem a aperfeiçoar. Para além de algumas brocas alimentadas a bateria, 
apenas ferramentas manuais foram usadas na construção. 
O carpinteiro que supervisionou a construção e a aquisição trabalhava para o cliente há mais de quatro décadas. 
Este habita perto da escola, pelo que pode responder rapidamente a qualquer problema de manutenção. 
 
 

Citação do Júri 
 
Numa altura em que se assiste a uma subida do nível do mar, esta modesta escola em bambu ilustra como se 
pode construir uma solução viável e acessível com materiais disponíveis localmente.  
 
A abordagem de construção do infantário com três salas de aula passou por desenhar uma estrutura que se 
elevasse com o nível da água do rio e se adaptasse ao ambiente - sem alterar as condições naturais do local e 
permitir o uso ininterrupto do edifício ao longo de todo o ano. O paradigma aqui observado no uso do seu 
conhecimento profissional por parte do arquiteto é assinalável, - pensando de forma ousada e adaptando os 
métodos tradicionais - especialmente no sentido em que a construção é modesta e direta, sem fetichizar a sua 
elaboração.  
 
Este projeto de baixo custo e baixo impacto, específico em relação ao local na sua abordagem tecnológica 
mas de solução global, foi o resultado do trabalho em equipa entre o arquiteto, o cliente e o construtor, tendo 
cada um deles demonstrado resiliência e inovação ao abordar a responsabilidade social de construir a escola.  
 
A modéstia do programa, o uso de materiais e o método de construção são elementos de sucesso na 
elaboração desta escola anfíbia através de um trabalho em equipa experimental e colaborativo. Apesar de ser 
simples e compacto, o projeto oferece solução a questões complexas - de flutuabilidade, de ancoragem 
contra a corrente do rio e de gestão de resíduos. 
 
O Projeto esforça-se para melhorar a vida das pessoas, contribui para o desenvolvimento social e económico 
e oferece um caminho para solucionar questões globais ao nível do aumento dos níveis da água e do acesso à 
educação nas comunidades rurais.  
 
 
Dados do Projeto 
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Cliente  
Fundo Social de Maleka, Daca, Bangladesh: 

Razia Alam, presidente  
 
Arquiteto  
Saif Ul Haque Sthapati, Daca, Bangladesh: 

Saif Ul Haque, diretor  
Salma Parvin Khan, sócia  
Azka Eshita, Fahmida Akter Lira, Shayer Shafiq Rahman, Flora Roseline Nelson, Naheen Nurrudin, 
Rifat E. Khoda, Istiaque Ahmed, equipa de estudo e design que trabalhou em diferentes fases  
Mahadi Hasan, supervisão de construção  
Arijita Areen Chowdhury, Mohammed Inteza Shariar, Mohammed Ashikul Islã, Monisha Momtaz, 
Nasheen Jahan, Muntakim Haque, Atkia Sadia Rahman, Abhijit Mazumdar, desenhos tal como 
construídos, documentação do projeto e equipa de manutenção em diferentes alturas  

 
Construção 
Pran Bollov Biswas, chefe da equipa de construção  
 
Engenheiro 
Sadat Hossain 
 
Dados do Projeto 
Área do local: 486 m2  
Área do piso térreo: 274 m2  
Custo: 50 800 dólares  
Comissão: Novembro de 2011 
Design: Dezembro de 2012 - Dezembro de 2014 
Construção: Dezembro 2014 - Fevereiro 2016 
Ocupação: Março 2016 
 
 
Saif Ul Haque Sthapati 
Saif Ul Haque Sthapati (SHS) é um gabinete de arquitetura sediado em Daca, gerida pelo seu diretor Saif Ul 
Haque e pela sua sócia Salma Parvin Khan.  
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Saif Ul Haque foi sócio do gabinete Architectural Diagram Architects, sediado em Daca, entre 1983 e 1996. 
No último ano, abriu o seu próprio gabinete, Saif Ul Haque Sthapati. Para além do gabinete, está envolvido 
no ensino e investigação. É um dos fundadores da Sociedade Chetana de Arquitetura, do Fórum de 
Conferências Mongolbarer Shabha e é atualmente diretor do programa de investigação e design do Instituto 
de Bengala.  
Salma Parvin Khan começou a sua carreira na Diagram Architects e mais tarde tornou-se sócia da Saif Ul 
Haque Sthapati. Também está envolvida no ensino e investigação. 
As obras construídas por Saif Ul Haque na Diagram Architects incluem o Complexo Habitacional da Jalalabad 
Gas Company, o BRAC TARC Faridpur, o Centro de Formação Banchte Shekha, uma casa de campo para a 
Missão Arqueológica Francesa e o Hostel Govinda Gunalanker. Salma Parvin Khan esteve envolvida nos 
projetos da casa de campo e do hostel. Desde a fundação da Saif Ul Haque Sthapati, ambos têm colaborado 
nos projetos realizados pelo gabinete, procurando criar edifícios que liguem o local, a tradição e a 
modernidade, com respeito pelos artefactos culturais. Os seus projetos completos incluem a Extensão do 
Hostel Govinda Gunalanker, o BAGHA Club, o Centro Nari Maitree de Educação e o Projeto Arcadia de 
Educação, tendo atualmente em curso projetos como um centro de design e desenvolvimento de produtos e 
hostel para os trabalhadores, um prédio de apartamentos multifamiliares, um museu de arte folclórica e uma 
fábrica têxtil, todos no Bangladesh. 
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 2019 
 

PROJETOS VENCEDORES 
 
 
Programa de Desenvolvimento de Espaços Públicos 
República do Tartaristão, Federação Russa 
Patrono: Rustam Minnikhanov, Presidente da República do Tartaristão  
Concepção: Natalia Fishman-Bekmambetova, curadora, Gabinete de Ministros da República do Tartaristão, 
Ministério da Construção, Arquitetura, Habitação e Serviços da República do Tartaristão  
 
Descrição do projeto 
O período soviético do Tartaristão, que começou na década de 1920, deu origem a muitas construções 
modernistas e a um planeamento hierárquico centralizado, com diversos locais urbanos parecidos. Muitas 
mesquitas e igrejas foram destruídas, deixando sem qualquer funcionalidade os seus espaços públicos 
associados. A era pós-soviética, desde a fundação da República do Tartaristão em 1992, trouxe uma liberdade 
de movimento e um êxodo das zonas rurais. Para além disso, o regresso à propriedade privada de bens de 
imobiliário permitiu a indivíduos e empresas ricas adquirem grandes extensões de terra, particularmente em 
zonas paisagísticas à beira de lagos e florestas, limitando assim as opções de lazer para a população da maioria 
dos países pós-soviéticos. 
O ambicioso Programa de Desenvolvimento de Espaços Públicos procura combater esta tendência e oferecer 
uma qualidade de ambiente igual a todos os cidadãos tártaros, independentemente do tamanho dos povoados 
- para além de restabelecer a sensação de lugar único em cada um deles. Desde a sua criação, por parte do 
Presidente do Tartaristão, em 2015 e até ao final de 2018, este projeto já transformou 328 espaços em cada 
um dos 45 distritos municipais da República, incluindo 33 aldeias, 42 vilas e duas grandes cidades, abrangendo 
tanto cenários da era soviética como outros históricos mais antigos. 
Existem dez tipos diferentes de projetos: corpos de água; lagos; barragens; praias; parques; jardins públicos; 
avenidas; praças; ruas; e passadiços. A maioria inclui infraestruturas para atividades culturais. A sinalização 
informativa, o mobiliário e as características ornamentais uniformizadas refletem os aspetos da cultura ou da 
história de cada local e são produzidos localmente segundo um alto padrão, incentivando as pequenas 
empresas. Os espaços são concebidos para serem aproveitados durante todo o ano, incluindo durante invernos 
escuros e fortes nevões, através de iluminação atraente e, por vezes, instalações para desportos de inverno. A 
queda de neve ofereceu um desafio adicional, tendo limitado a construção no período entre Maio e Novembro. 
Alguns projetos são iniciados por membros da comunidade, outros pelo Estado. Em todos os casos, o processo 
de design e implementação é altamente participativo, baseado num forte envolvimento com os cidadãos locais 
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e numa ampla consulta junto de economistas, antropólogos, dendrologistas e outros. Um gabinete de 
arquitetura iniciado pela curadora do Programa tornou-se um fator de atração para jovens talentos locais e 
nacionais, com muitos dos seus recrutados a criarem os seus próprios gabinetes para supervisionar um dos 
projetos maiores. As mudanças positivas observadas são de índole social, económica, cultural e ecológica, 
para além de física. O sucesso desta iniciativa levou à introdução em 2017 de um programa semelhante a nível 
federal. 
 
 

Citação do Júri 
O sucesso deste Programa, impressionante na sua ambição de melhorar a qualidade do espaço público em toda 
a República do Tartaristão, reside na sua abordagem inclusiva ao processo de implementação. Os projetos, 
propositadamente localizados em várias comunidades, procuram aumentar a importância do espaço 
comunitário. 
 
É importante compreender o papel do público nestes projetos - ao reforçar o sentido de comunidade, a 
identidade das aldeias, vilas e cidades, e o papel que desempenham no desenvolvimento da sociedade civil e 
da qualidade de vida. 
 
O programa também está projetado para compensar os espaços mal concebidos e muitas vezes ordenados de 
forma inadequada, forjados por um planeamento centralizado durante o período soviético. A iniciativa também 
promove a importância da natureza, mesmo em locais definidos pelo seu caráter industrial, trabalhando 
também para proteger o bem público das tendências e interesses da propriedade privada. 
 
A dimensão e a diversidade dos 185 projetos concluídos até ao final de 2017 exigiram diferentes tipos de 
respostas e ideias. É evidente que o sucesso a longo prazo e a sustentabilidade do projeto não residem apenas 
na sua visão ampla e na sua liderança política, mas também no processo de concretização, o qual deu atenção 
ao compromisso e ao diálogo, ao envolvimento e ao encorajamento de jovens arquitetos e designers e à 
participação dos utentes e da comunidade. 
 
 
Dados do Projeto 
 
Patrono 
Rustam Minnikhanov, Presidente da República do Tartaristão  
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Concepção 
Natalia Fishman-Bekmambetova, curadora  
 
Conselho de Ministros da República do Tartaristão 

Alexey Pesoshin, Primeiro-Ministro  
 Ildar Khalikov, ex-Primeiro-Ministro 

Ministério da Construção, Arquitetura, Habitação e Serviços da República do Tartaristão 
Irek Faizullin, Ministro  
Alexey Frolov, Vice-Ministro  

 
Implementação do Programa 
Instituto para o Desenvolvimento Urbano da República do Tartaristão, Kazan, Federação Russa 

Ksenia Rassman, Diretora  
Roman Karachev, Diretor Adjunto Sénior  
Ainaz Yarmiev, Diretor do Departamento de Projetos Arquitetónicos  
Denis Dmitrienko, Diretor de arte e diretor do Departamento de Comunicação Visual  
Maria Gorozhaninova, Diretora do Departamento de Comunicações Externas  
Radmila Khakova, ex-Diretora do Departamento de Comunicações Externas  
 

Instituição Orçamental Estatal da 'Administração para os Grandes Investimentos e Construções da República 
do Tartaristão' 

Marat Aizatullin, Diretor  
Project Group 8 LLC, Kazan, Federação Russa 

Nadezhda Snigireva, co-fundadora e sócia  
Dmitry Smirnov, Diretor Geral  
 

Direção de Parques e Praças, Kazan, Federação Russa 
Marat Zakirov, Diretor  

Comité Executivo de Kazan 
Daria Tolovenkova, Diretora adjunta de Arquitetura de Kazan, primeira Diretora da Architecturny 
Desant LLC  

Agência MOST de Arquitetura, Kazan, Federação Russa  
Liliya Gizzyatova, arquiteta  

 
Dados do Projeto  
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Área do local: 68 000 Km2  

Custo: 173 500 000 dólares 
Comissão: 2015 
Design: Fevereiro de 2015 - em curso 
Construção: Maio de 2015 - em curso 
Do total de 328 projetos, 185 foram concluídos até ao final de 2017, sendo, deste modo, considerados elegíveis 
para o Ciclo de 2019 do Prémio.  
 
Instituto para o Desenvolvimento Urbano da República do Tartaristão, Kazan, Federação Russa  
O Instituto para o Desenvolvimento Urbano da República do Tartaristão implementa o Programa de 
Desenvolvimento de Espaços Públicos. No âmbito do Programa, foram ajardinados 328 parques, praças, ruas 
e aterros no Tatarstão até ao final de 2018 
Está incluída a formação de especialistas e funcionários locais, o auxílio na formação de uma comunidade 
arquitetónica profissional; design participativo, durante o qual cada projeto é discutido e coordenado com as 
comunidades urbanas e outras partes interessadas em todas as fases da sua implementação; o desenvolvimento 
das indústrias locais e da economia local é parte integrante do projeto. 
No trabalho de construção nos locais, são envolvidos os produtores locais, o que lhes dá a oportunidade de 
desenvolver os seus negócios e ganhar novas competências. Na fase de design das instalações, é criada uma 
infraestrutura pensada para negócios, o que mais tarde permitirá a abertura de cafés, pontos de aluguer, etc. 
Depois de um projeto estar concluído, as suas instalações bem equipadas são preenchidas com atividades 
como festivais, concertos e eventos desportivos. 
 
Site  
http://park.tatar 
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2019 
 

PROJETOS VENCEDORES 
 
 
Centro Wasit de Zonas Húmidas 
Sharjah, Emirados Árabes Unidos 
Arquiteto: X-Architects, Dubai, Emirados Árabes Unidos  
Cliente: Autoridade para o Ambiente e as Áreas Protegidas, Sharjah, Emirados Árabes Unidos  
 
 
Descrição do projeto 
O Centro Wasit de Zonas Húmidas faz parte de um projeto muito maior da Autoridade para o Ambiente e as 
Áreas Protegidas de Sharjah para a limpeza e reabilitação desta antiga rede de zonas pantanosas ao longo do 
Golfo Pérsico, e visa fornecer informações e educação acerca deste ambiente único e incentivar a sua 
preservação.  
Ao desenhar o centro de visitantes, os arquitetos aproveitaram a topografia natural do local para minimizar o 
seu impacto visual ao fazê-lo parecer como que submerso no solo. Os visitantes descem uma rampa para 
chegar a uma intersecção inclinada entre dois elementos lineares do edifício: um, de lado, que inclui serviços 
e escritórios administrativos; o outro, em frente, uma longa galeria de observação ladeada por aviários onde 
os pássaros podem ser vistos no seu habitat natural. No extremo da galeria de observação, um terceiro 
elemento linear, perpendicular, acolhe um café e um espaço polivalente com vista para as áreas húmidas 
abertas.  
Um telhado de treliça de aço em consola sobre a galeria de observação evita a necessidade de colunas 
periféricas, permitindo fachadas envidraçadas sem descontinuidades. O interior é deliberadamente 
minimalista por toda a parte, colocando o foco total na natureza circundante: as telas informativas são o único 
adorno na parede central de apoio. A vidraça da fachada é ligeiramente inclinada, para realçar os reflexos da 
paisagem para as aves, e minimizar os reflexos para as pessoas que olham para o exterior. Dado que o piso é 
mais baixo do que o solo no exterior, um parapeito contínuo em betão oferece um local para nos sentarmos e 
contemplarmos as aves ao seu nível. Para combater o clima muito quente do deserto, o telhado está fortemente 
isolado e o vidro é sombreado na sua cornija. Também existem algumas coberturas em tecido colocadas sobre 
os aviários. As águas pluviais recolhidas do telhado são direcionadas discretamente para áreas específicas da 
paisagem através de calhas cuidadosamente colocadas e que são camufladas por elementos da paisagem. 
Existem seis esconderijos de aves espalhados à volta de um lago criado no meio de um terreno de 200 000 m2 
que seguem uma estética uniformizada, ainda que cada um tenha sido projetado individualmente para o seu 
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contexto e utilizado madeira e plástico reciclados na sua construção, reforçando a mensagem ecológica.  
Uma área que se havia tornado um depósito de lixo viu o seu ecossistema nativo restaurado, e está a tornar-se 
um local popular para os visitantes apreciarem e aprenderem sobre o seu ambiente natural. 
 
Citação do Júri  
 
O Centro Wasit de Zonas Húmidas destaca-se como um projeto colaborativo notável e verdadeiramente 
original que combina a excelência arquitetónica com um profundo compromisso com os imperativos 
ecológicos.  
 
Cumpre igualmente objetivos educacionais e recreativos altamente meritórios. Menos de quatro anos após a 
sua conclusão, um grande número de visitantes locais, especialmente crianças em idade escolar, confirmam o 
sucesso global do projeto e o seu impacto positivo num contexto social mais amplo. 
 
Talvez os aspetos mais marcantes e exemplares deste projeto se encontrem nas suas características menos 
convencionais. Arquitetonicamente falando, está empenhado em desaparecer de vista. Funde-se com o 
ambiente natural de formas que respeitam a integridade do local - uma maneira maravilhosa de nos lembrar 
que o mérito arquitetónico reside cada vez mais na capacidade de uma estrutura se combinar com um ambiente, 
em vez de desafiá-lo. 
 
Da mesma forma, a principal contribuição do projeto para o seu ambiente urbano está na recuperação de cerca 
de 8 hectares de terra abandonada, desviando-a das tentações do desenvolvimento imobiliário e valorizando-
a enquanto uma forma de capital natural.  
 
Ao fazer isto, o Projeto abre um poderoso precedente que incentiva o desenvolvimento de baixo impacto e 
ambientalmente consciente numa região conhecida pela sua tendência em ir na direção oposta. 
 
 

Dados do Projeto 
Centro Wasit de Zonas Húmidas 
Sharjah, Emirados Árabes Unidos 
 
Cliente  
EPAA (Autoridade para o Ambiente e as Áreas Protegidas), Sharjah, Emirados Árabes Unidos: 

Hana Saif Al Suwaidi, presidente  
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Arquiteto 
X-Architects, Dubai, Emirados Árabes Unidos: 

Farid Esmaeil, Ahmed Al Ali, sócios fundadores  
Brian Walter Abarintos, Christian Geronimo, Mirco Urbano, Dana Sheikh, Pariya Manafi, 
desenvolvimento de design  
Haider Al Kalamchi, engenheiro mecânico  
Eyad Zarafeh, engenheiro de estruturas  
 

Empreiteiro  
Darwish Engineering Emirates, Sharjah, Emirados Árabes Unidos 
 
Paisagismo e Zoologia  
Centro de Criação de Animais Selvagens Árabes em Perigo:  

Paul Vercammen, gestor de operações  
 
Dados do Projeto 
Área do local: 200 000 m2  
Área do piso térreo: 2534 m2  
Custo: 7 600 000 dólares  
Comissão: 2012 
Design: 2012  
Construção: 2014–2015  
Ocupação: 2015 
 
X-Architects  
O X-Architects é um estúdio de arquitetura crítica fundado em 2003 pelos principais arquitetos Ahmed Al-
Ali e Farid Esmaeil.  
Ahmed Al-Ali formou-se na Universidade Americana de Sharjah com uma licenciatura em Arquitetura. 
Contribui para vários projetos de investigação e colaborou nas orientações gerais de construção e vizinhança 
do Conselho de Planeamento Urbano de Abu Dhabi. É membro da administração da Universidade Canadiana 
do Dubai, da Universidade de Al Ain nos Emirados Árabes Unidos e da Universidade de Al Hosn em Abu 
Dhabi. Está ativamente envolvido em círculos académicos e é um crítico e professor recorrente em várias 
instituições e associações educacionais. Ahmed proferiu recentemente uma palestra e juntou-se a um painel 
de discussão chamado "Dar Casa à Primavera" na Escola de Pós-Graduação em Design da Universidade de 
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Harvard. 
Farid Esmaeil estudou Arquitetura na Faculdade de Design da Universidade Americana de Sharjah. Lecionou 
em várias universidades e instituições de todo o mundo e é um habitual crítico convidado. Foi orador no TEDx 
em Abu Dhabi, na Universidade de Harvard, na Universidade de Toronto e no Fórum de Arquitetura de Doha. 
Expôs e contribuiu para a Bienal de Veneza em 2008, 2014 e 2016. 
Desde 2003, a X-Architects desenvolveu uma reputação internacional com um portfólio significativo e 
diversificado de trabalho, desde planos diretores, edifícios cívicos e culturais, escritórios e edifícios 
residenciais, até casas particulares. A X-Architects acredita no design como um processo. O estúdio leva a 
cabo investigações que permitam criar um ambiente construído que seja adaptativo e contextual. A abordagem 
sensata e crítica do design reconhece a complexidade inerente à construção moderna e aproveita esta 
complexidade para desenvolver projetos que sejam culturalmente robustos, sensíveis em relação ao local e 
amigos do ambiente. 
Os projetos da X-Architects têm obtido um reconhecimento continuado e têm sido exibidos em espaços 
internacionais, como o Instituto Real de Arquitetos Britânicos (RIBA), em Londres, em 2011, e o Museu 
Louisiana de Arte Moderna, em Copenhaga, em 2014. Em 2010, Al-Ali foi distinguido com o Prémio 
Mohammed Bin Rashid para Jovens Líderes Empresariais. 
 
Site 
www.x-architects.com 
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2019 
 

PROJETOS VENCEDORES 
 
Unidade de Ensino e Investigação da Universidade Alioune Diop 
Bambey, Senegal 
Arquiteto: IDOM, Bilbau, Espanha  
Cliente: ACBEP, Ministério do Urbanismo & Ministério do Ensino Superior, Dakar, Senegal  
 
 
Descrição do projeto 
A Universidade Alioune Diop foi fundada em 2007 no âmbito dos esforços do governo senegalês para 
descentralizar a oferta de ensino superior, procurando estimular os jovens a permanecer nas áreas rurais e 
disponibilizando programas educacionais apropriados a estes contextos. Em 2012, já estava a funcionar acima 
da sua capacidade, pelo que teve de ser lançado um projeto de extensão, do qual este edifício representa a 
parte principal. 
A estrutura inclui um auditório de 500 lugares, cinco salas de aula para 50 alunos, oito salas de aula para 100 
alunos, três laboratórios, dez gabinetes de professores e duas salas de reunião. Os arquitetos escolheram 
combinar todos estes num único edifício com uma identidade e uma presença dignas do seu estatuto de 
universidade - ao contrário dos pequenos blocos espalhados que existiam anteriormente no complexo. Apesar 
de ter apenas um piso, o seu telhado inclinado chega quase aos 10 metros no lado norte. O lado sul distingue-
se por uma tela de treliça ao longo de todos os 203 metros do seu comprimento, feitos em tijolo leve fabricado 
no local por pedreiros locais. No extremo leste, uma ampla rampa de entrada e uma escadaria exterior fazem 
a ligação ao resto do complexo.  
A parede de treliça - que evoca características semelhantes ainda que menores em edifícios locais - é uma das 
estratégias para o arrefecimento passivo num local onde a temperatura pode exceder 40 °C. Esta está separada 
dos alojamentos na parte de trás por um corredor largo que está organizado em cinco subunidades com escadas 
nos espaços entre eles. A sua construção padrão de colunas-e-vigas em betão está organizada numa grelha 
estrutural de 3,6 m, facilitando a pré-fabricação no local. Cada subunidade tem um telhado isolado; ao passo 
que o telhado externo de metal refletor de calor percorre toda a extensão do edifício e se estende para formar 
uma galeria gigante a norte, que leva o ar quente para cima e para longe. Esta galeria é suportada por finas 
colunas metálicas com uma forma variada de três ramificações, fazendo recordar as árvores solitárias cuja 
sombra os habitantes geralmente aproveitam para se reunir. Outras medidas ecológicas incluem uma série de 
tanques revestidos de pedra cheios de cascalho e vegetação, para onde são direcionadas as águas pluviais do 
telhado e as águas residuais filtradas. 
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Ao utilizar técnicas de construção conhecidas dos locais e seguindo princípios de sustentabilidade, o projeto 
conseguiu controlar os gastos e as exigências de manutenção ao máximo, marcando ao mesmo tempo uma 
forte afirmação arquitetónica. 
 
Citação do Júri 
 
Dado que os edifícios têm um impacto direto nas alterações climáticas e no meio ambiente, o Edifício de 
Conferências da Universidade Alioune Diop é um exemplo louvável de como os princípios fundamentais de 
sustentabilidade e de eficiência energética se podem traduzir num design bem integrado e elegante com baixo 
impacto na área circundante.  
 
Estes princípios, que foram utilizados no início do desenvolvimento do conceito, foram norteados por 
informações acerca de dados climáticos específicos necessários para otimizar o revestimento do edifício. Estes 
também incluíram o uso de energia, a destruição de material e a poluição da água. A estratificação, a gestão 
da água e o uso de tecnologias de construção e materiais também foram incorporados no projeto.  
 
A organização do edifício está estruturada em torno de um generoso espaço à sombra no lado norte do edifício, 
permitindo a interação social e uma circulação linear bem organizada. Os elementos de construção têm várias 
funções. Por exemplo, os tijolos leves permitem a ventilação e refletem a luz direta do sol.  
 
O conforto, o uso de energia e o legado ambiental do edifício estão bem representados neste projeto. O edifício 
demonstrou como um bom design que integra princípios ambientais pode resultar em espaços de qualidade 
que permitem que um edifício esteja vinculado a condições locais ambientais e específicas do local. 
 
A tecnologia de construção também permite a sua repetição e a sua possível utilização em outros edifícios. Os 
princípios e processos de sustentabilidade utilizados têm o potencial de funcionar como modelos para a 
implementação de projetos com consciência ambiental.  
 
 
Dados do Projeto 
 
Clientes  
Ministério do Urbanismo, Senegal 
Ministério do Ensino Superior, Senegal 
Agência de Construção de Infraestruturas e Edifícios Públicos (ACBEP), Dakar, Senegal  
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Socé Diop Dione, diretora  
Moussa Sarr, gestor de projeto  
Gorgui Gueye, secretário-geral  

Ministério do Ensino Superior e da Investigação (MESR), Dakar, Senegal 
Mary Teuw Niane, ex-Ministra do Ensino Superior  
Maguette Kebe Doumbouya, diretora de projeto  

Universidade Alioune Diop de Bambey (UADB), Bambey, Senegal 
Lamine Gueye, reitor  
Matar Mour Seck, Abdoullah Cissé, ex-reitores  
Papa Ibrahima Faye, Senghane Mbodji, vice-reitores  
Sidy Camara, gestor ambiental  
Omar Diouf, gestor de domínio  
Abdoulaye Mbow, ex-gestor de domínio  

Banco Mundial (BM), Dakar, Senegal 
Atou Seck, representante residente em Djibouti  
Sémou Diouf, arquiteto  
Mbaye Faye Mbengue, especialista ambiental  

 
Arquitetos  
IDOM, Bilbao, Espanha: 

Federico Pardos Auber, sócio, diretor de projeto e diretor da IDOM Senegal  
Javier Pérez Uribarri, sócio e diretor de projeto  
Beatriz San Salvador, sócia e arquiteta de projeto  
Blas Beristain, gestor de arquitetura de sustentabilidade  
Ana Robles, principal engenheira de custos  
Iñaki Zabala, gestor de desenho  
Joseba Andoni, engenheiro de custos  
Arturo Cabo, engenheiro de serviços  
Francisco-José Sanchez, gestor de engenharia de serviços  
Fernando Lopez, Miguel Angel Corcuera, engenheiros estruturais  
Mario Torices, engenheiro acústico  
Ignacio Olague, geólogo  
Juan-Carlos Gomez, engenheiro de planeamento  
Roberto Fernandez, Alfonso Alvares, designers 3D  
Clarisse-Manuela Guiraud, gestão administrativa  
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IDOM SENEGAL SA, Dakar, Senegal 
Fally Diop, Papa Djibril Kane, engenheiros e supervisores de projeto  
 

Consultores  
Gabinete de Arquitetura Alioune Sow (CAAS), Dakar, Senegal 

Alioune Sow, arquiteto  
Optima Ingénierie, Dakar, Senegal  

Tandakha Ndiaye, engenheiro de serviços  
 
Inspetor do Edifício 
Alpages, Dakar, Senegal 

Bruno d'Erneville, Charles Sambou Antoine, inspetores técnicos e gestores  
Nourou Gueye, Sylla Mansour, inspetores técnicos e supervisores no terreno  
Mounirou Fall, Baye Faye Sam, inspetores técnicos e engenheiros  
Jean François Faye, Boubacar Keita, geólogos  
Ndéné Ndiaye, diretor de supervisão da construção técnica  
Maley Han, Lamine Diouf, técnicos  

 
Empreiteiro 
Compagnie Sahélienne d'Entreprises (CSE), Dakar, Senegal 

Samba Diop, diretor técnico de construção  
Mamadou Gaye, gestor de construção  
Moustapha Keindé, Abdoulaye Kane, Abdou Ndiaye, construtores  

Abdoulaye Kane, diretor geral de construção no local  
Abdou Ndiaye, chefe de trabalhos de construção  

 
Dados do Projeto  
Área do local: 11 500 m2  
Área construída: 6895 m2  

Paisagem exterior (tanques e canais de águas pluviais): 4316 m2  
Custo: 6 700 000 dólares 
Comissão: Novembro de 2012 
Design: Fevereiro de 2013 a Setembro de 2013 
Construção: Maio de 2015 a Dezembro de 2017 
Ocupação: Dezembro de 2017  
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IDOM 
A IDOM é uma empresa independente de serviços profissionais que oferece soluções numa vasta gama de 
sectores, incluindo arquitetura, engenharia civil, engenharia industrial, gestão de projetos, consultoria, meio 
ambiente, energia e telecomunicações. Foi fundada em 1957 em Espanha. Hoje, tem mais de 3500 
profissionais a levar a cabo a sua atividade em 39 escritórios em quatro continentes.  
Uma equipa multidisciplinar permite à IDOM cobrir todas as especialidades que a prática da arquitetura hoje 
inclui. Têm condições para aceitar qualquer tipo de trabalho - seja grande ou pequeno, e independentemente 
da complexidade da situação - de uma forma verdadeiramente holística, oferecendo soluções adequadas à 
realidade do contexto em que estão a construir. O espírito de equipa é enriquecedor e estabelece novos desafios 
todos os dias, convidando ao mesmo tempo cada membro a encontrar o seu próprio lugar e a desenvolver uma 
verdadeira trajetória pessoal. 
O IDOM busca uma nova sensibilidade, uma nova abordagem metodológica, uma visão diferente para 
confrontar de forma mais livre um diferente equilíbrio entre práxis e teoria, entre processo criativo e executivo, 
entre decisões urgentes diárias e aquelas motivações transcendentes que todos enfrentam no seu 
desenvolvimento profissional e pessoal. 
 
Site 
www.idom.com 
  

http://www.idom.com/
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2019 
 

PROJETOS VENCEDORES 
 
Museu da Palestina 
Birzeit, Palestina 
Arquiteto: heneghan Peng Architects, Dublin, Irlanda  
Cliente: Taawon-Associação de Solidariedade Social, Ramallah, Palestina  
 
Descrição do projeto 
O museu, construído para celebrar o património palestiniano e com o objetivo declarado de "promover uma 
cultura de diálogo e tolerância", é um projeto emblemático da maior ONG da Palestina, com o apoio da vizinha 
Universidade de Birzeit.  
O local é definido por socalcos agrícolas formados por muros de pedra solta (sanasil) erguidos por moradores 
locais para adaptar o terreno para o cultivo. O design foi selecionado através de uma competição internacional 
e inspira-se neste contexto, no qual está firmemente integrado. Uma estrada de acesso leva os visitantes ao 
topo da colina, de onde podem observar o outro lado do edifício, através desta paisagem característica e até 
ao Mediterrâneo 40 km a oeste. O plano do edifício é em forma de dupla cunha. Os principais espaços para 
visitantes - átrio de entrada, área de exposições, galeria de vidro, loja, café e bengaleiro - estão ao nível da 
entrada, limitando a necessidade de circulação vertical. O café, na ala norte, abre para um terraço ao ar livre 
pavimentado com uma vista mais alargada. Uma depressão pré-existente na topografia é explorada para 
oferecer instalações adicionais debaixo da ala sul, incluindo lojas e um centro de educação/investigação, 
levando a um anfiteatro ao ar livre coberto.  
As formas em ziguezague da arquitetura do museu e dos jardins nas encostas são inspiradas nos socalcos 
agrícolas circundantes, reforçando a ligação com a terra e simbolizando a resistência à ocupação militar da 
Cisjordânia. O calcário palestiniano, extraído localmente junto a Belém, é usado tanto para o revestimento da 
fachada como para os pavimentos exteriores, uniformizando a estrutura. A alvenaria da fachada oeste está 
virada para cima em dois lugares, expondo paredes triangulares com aletas de metal cujos tamanhos e locais 
foram cuidadosamente calculados para proteger o interior do brilho solar e do ganho de calor, maximizando a 
luz natural - uma das várias medidas que valeram ao edifício a sua certificação LEED Gold. Internamente, a 
estrutura do Museu em betão é rústica e pintada de branco.  
O jardim está pensado para incluir desde culturas agrícolas nos limites exteriores até plantações mais refinadas 
próximas aos edifícios, e tem como intenção abastecer o café com produtos típicos da Palestina. As águas 
pluviais do terraço e do anfiteatro são recolhidas para serem usadas nos sistemas de rega e descarga, e as águas 
residuais são tratadas também para serem usadas em rega. 
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Citação do Júri 
 
O Museu da Palestina destaca-se como uma poderosa manifestação de uma identidade cultural sob pressão 
na interseção entre terra e arquitetura, natureza e pessoas. Ao colocar os tradicionais socalcos agrícolas da 
região no centro da sua conceção, o projeto coloca a terra no centro da sua missão de curadoria.  
 
Este conceito é levado a cabo em todo o design do edifício, que fica no topo de uma colina com vista para 
um rico jardim botânico com espécies indígenas, e de frente para o mar distante e inacessível e para cidades 
da histórica Palestina. 
 
Na sua integração na topografia natural, o edifício adota a antiga linguagem arquitetónica da região, mas fá-
lo através de uma linguagem geométrica moderna. Equilibra a dependência de materiais locais com a 
introdução de técnicas inovadoras de pormenorização. 
 
Programaticamente, o edifício exibe exposições regulares que documentam a história, culturas e ambições 
dos povos da Palestina. As suas atividades estão interligadas com o vibrante ambiente educacional da 
vizinha Universidade de Birzeit.  
 
A própria existência do edifício, o seu nível de pormenorização e a perfeição do seu design e especificações 
- construídas apesar da situação de ocupação e cerco - podem ser entendidos como nada menos do que um 
ato de esperança para as gerações atuais e futuras.  
 
 
Dados do Projeto 
 
Cliente 
Taawon-Associação de Solidariedade Social, Ramallah, Palestina: 

Zina Jardaneh, presidente  
Adila Laïdi-Hanieh, diretora geral  

 
Arquiteto 
Heneghan Peng Architects, Dublin, Ireland: 

Róisín Heneghan, Shih-Fu Peng, diretores  
Conor Sreenan, arquiteto de projeto  
Elizabeth Gaynor, Catherine Opdebeeck, Dominic Lavelle, arquitetos  
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Arquiteto Paisagista  

Lara Zureikat, Amã, Jordânia 
 
Parceiro Local (Estruturas, Civil, MEP, Custo)  
Arabtech Jardaneh, Ramallah, Palestina: 

Hassan Abu Shalbak, diretor da AJP na Palestina  
Suzan Abdel Ghani, administradora  

 
Empreiteiro Principal 
Consolidated Contractors Company, Atenas, Grécia: 

Haitham Jaber, Gestor de EPC  
 
Empreiteiro de Construção 
Tubaila Target United, Nablus, Palestina: 

Feras Tubaila, co-fundador  
 
Engenharia Integrada e Segurança contra Incêndios 
ARUP, Londres, Reino Unido:  

Francis Archer, diretor associado  
 

Iluminação  
Bartenbach GmbH, Aldrans, Áustria: 

Robert Mueller, diretor de arte criativa  
 
Design das Fachadas 
T/E/S/S atelier d’ingénierie, Paris, França: 

Tom Gray, diretor  
 
Gestor de Projeto 
Projacs International, Dubai, Emirados Árabes Unidos: 

Nasser Kanaan, vice-presidente, diretor nacional e diretor de desenvolvimento empresarial  
Emad Shaar, gestor sénior de projeto  
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Desenvolvimento Estratégico 
Cultural Innovations, Londres, Reino Unido 
 
Medidor-Orçamentista  
Davis Langdon/AECOM, London 
 
Dados do Projeto 
Área do local: 40 000 m2  
Área construída: 3085 m2  

Área de jardim: 26 000 m2  
Custo: 24 300 000 dólares  
Comissão: Dezembro de 2011 
Design: Março de 2012 – Abril de 2013 
Construção: Abril de 2013 – Abril de 2016 
Ocupação: Maio de 2016 
 
Heneghan Peng Architects  
A Heneghan Peng Architects é uma parceria de design que exerce arquitetura, paisagismo e design urbano, 
fundada por Shih-Fu Peng e Róisín Heneghan em Nova Iorque em 1999. Em 2001, transferiu-se para Dublin, 
na Irlanda, e em 2011 abriu um escritório em Berlim, na Alemanha. 
Shih-Fu Peng estudou Arquitetura na Universidade de Cornell e recebeu o seu mestrado em Arquitetura pela 
Escola de Pós-Graduação em Design de Harvard em 1992. Peng é um conferencista regular e crítico convidado 
em importantes escolas de arquitetura nos Estados Unidos e na Europa. 
Róisín Heneghan é bacharel em Artes pela University College e mestre em Arquitetura pela Universidade de 
Harvard. Heneghan vem mantendo um discurso académico como conferencista, orientadora, crítica e revisora 
em várias universidades, incluindo a Universidade de Yale, a Universidade de Harvard, o MIT, a University 
College de Dublin e a Universidade de Cornell.  
Uma abordagem multidisciplinar impulsiona o escritório a colaborar com muitos designers e engenheiros de 
referência numa série de projetos que incluem planos diretores urbanos de grande escala, pontes, paisagens e 
edifícios. 
Destes projetos fazem parte o Museu da Canoa Canadiana, a Galeria Nacional da Irlanda, o Grande Museu do 
Egipto nas Pirâmides, o Centro de Visitantes da Calçada dos Gigantes, a sede da Airbnb EMEA em Dublin e 
as Diamond Bridges no Parque Olímpico de Londres 2012. 
 
Site: www.hparc.com/ 
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2019 
 

PROJETOS VENCEDORES 
 
Revitalização de Muharraq 
Muharraq, Bahrein 
Patrono: Sheikha Mai Bint Mohammed Al Khalifa, Manama, Bahrein  
Diretora de projeto: Noura Al Sayeh, Manama, Bahrein  
 
 
Descrição do projeto 
A indústria das pérolas foi historicamente crucial para a economia do Bahrein, com a antiga capital Muharraq 
como o seu centro global. Após o desenvolvimento das pérolas cultivadas na década de 1930, a cidade entrou 
em declínio e Manama cresceu para se tornar a capital através da riqueza do petróleo. A população indígena 
de Muharraq foi em grande medida substituída por trabalhadores migrantes, a maioria homens solteiros que 
partilhavam casas alugadas. 
O projeto, iniciado como uma série de obras de restauração e reutilização adaptativa de um conjunto de 
edifícios sob a gestão do Centro de Cultura e Investigação Sheikh Ebrahim, evoluiu para um programa 
abrangente intitulado Pearling Path [Caminho das Pérolas], Testemunho de uma Economia Insular, e que 
envolveu vários arquitetos, urbanistas e investigadores. O projeto chama a atenção para a história do comércio 
de pérolas na cidade e visa reequilibrar a sua composição demográfica, chamando as famílias locais a regressar 
através de melhorias ao nível do ambiente e uma disponibilização de espaços comunitários e culturais. O 
projeto é facilitado por parcerias público-privadas e envolve a preservação de vários locais e edifícios, desde 
casas humildes de mergulhadores a residências de prestígio e armazéns comerciais; para além da 
modernização de outras fachadas e a construção de quatro novos edifícios. Todos estes estão ligados através 
de um percurso turístico, com terrenos desocupados na sequência de demolições paisagísticas em espaços 
públicos.  
A preservação/restauração dos edifícios tradicionais incluiu a recuperação de torres eólicas destruídas para 
um controlo climático natural. Os materiais utilizados coincidem com os originais - principalmente a pedra de 
coral reutilizada a partir das estruturas demolidas e as madeiras. O pavimento terrazzo, que se tornou popular 
na zona na década de 1940 para pavimentação, é bastante utilizado em mobiliário urbano, e contém partículas 
de casca de ostra. Os candeeiros esféricos brancos em cima de postes de terrazzo são uma forte evocação do 
simbolismo das pérolas e ajudam a encontrar o caminho. 
Os novos edifícios respeitam a escala e o traçado histórico das ruas, ao mesmo tempo que fazem ousadas 
afirmações arquitetónicas contemporâneas. O Centro de Visitantes e Experiências Pearling Path e a Casa do 
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Património Arquitetónico adotam uma estética brutalista, com as formas do primeiro a evocar as torres eólicas 
e os blocos de corais das estruturas vizinhas tradicionais; o Pavilhão de Arqueologias Verdes apresenta uma 
série de jardins interligados contendo plantas indígenas; e o Centro Dar Al Jinaa de Música Tradicional está 
envolvido de forma criativa em cota de malha, protegendo contra o brilho solar mas permitindo uma brisa 
constante. Os eventos musicais neste e noutros locais do programa incluem apresentações de músicas de 
pescadores de pérolas. 
Hoje este local é Património Mundial da UNESCO, pelo que todos os novos processos de urbanismo são 
revistos pela equipa de projeto para garantir que quaisquer novos desenvolvimentos estão de acordo com os 
objetivos gerais do plano. 
 
 

Citação do Júri 
 
A Revitalização de Muharraq responde criativamente aos desafios do património cultural urbano 
negligenciado e da vida social. Tendo por base a tradição do Bahrein no comércio de pérolas, este projeto 
despertou um sentimento local de orgulho ao incutir uma nova vida cultural numa área urbana deteriorada 
 
É importante notar que a revitalização é baseada num conjunto audacioso de intervenções públicas e privadas 
usando uma linguagem arquitetónica contemporânea e dinâmica, ainda que discreta.  
 
A restauração dos edifícios existentes e a introdução de projetos contemporâneos bem desenhados oferecem 
um local para atividades culturais organizadas. Usando uma rede de iluminação elegante de apoio à circulação, 
a “Rota das Pérolas” guia os visitantes pelo património da zona de uma forma socialmente sensível.  
 
A excelente, mas acessível, modernização dos espaços públicos oferece à comunidade local oportunidades de 
interação social. O projeto criou com sucesso uma plataforma aberta na qual os cidadãos se podem envolver 
de forma ativa. Os profissionais de diferentes contextos podem interagir e colaborar. As parcerias público-
privadas e as empresas locais podem desenvolver-se.  
 
O Programa alcança, assim, um processo de revitalização urbana que estabelece um equilíbrio entre a melhoria 
da qualidade de vida dos residentes e a otimização da experiência do visitante. 
 
Estas intervenções integradas, progressivas, evolutivas, abertas e baseadas em processos - que se estendem 
por quase duas décadas - demonstram a perseverança e a visão de longo prazo dos instigadores do projeto. 
Estes recordam que a institucionalização, a construção das capacidades locais e a busca do melhor possível 
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em vez do perfeito - são as chaves para alcançar um impacto sustentável.  
 
 
Dados do Projeto 
 
Patrono 

Sheikha Mai Bint Mohammed Al Khalifa, Manama, Bahrein 
 
Centro Shaikh Ebrahim para a Cultura e Investigação 
 
Casa de Hóspedes Nuzul, Casa Kurar para Bordados Tradicionais: 
Arquitetos: Gulf House Engineering, Manama, Bahrein 
Interior: Design Habib Associates, Manama, Bahrein 
Empreiteiro: Ewan Al Bahrain, Manama, Bahrein 
 
Memória da Casa: 
Arquiteto: Habib Associates, Manama, Bahrein 
Empreiteiro: Ewan Al Bahrain, Manama, Bahrein 
 
Biblioteca de Pesquisa: 
Arquitetos: Atelier Bow-Wow, Tóquio, Japão 
Empreiteiro: General Contracting & Trading, Manama, Bahrein 
 
Casa para o Património Arquitetónico:  
Arquitetos: Noura Al Sayeh, Manama, Bahrein 

Leopold Banchini Architects, Genebra, Suíça 
Empreiteiro: Ewan Al Bahrain, Manama, Bahrein 
 
Caminho das Pérolas, Testemunho da Economia de uma Ilha 
 
Noura Al Sayeh, diretora de projeto  
Ghassan Chemali, diretor de conservação urbana  
Alaa Al Habashi, diretor de estratégias de conservação urbana  
Britta Rudolff, coordenadora do Dossier de Nomeação para a Lista do Património Mundial da UNESCO  
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Shatha Abu El Fath, Ahmad Abd El Nabi, Mario Affaki, Fatema Al Hayki, Ahmad Al Jishi, Amal Al Saffar, 
Batool Al Shaikh, Lulwa Al Malood, Mustafa Al Zurki, Ronan Dayot, Wissam Fadlalah, Lucia Gomez, 
Yehya Hassan, Ali Marzooq, Marwa Nabeel, Tamer Nassar, Faisal Soudaga, Shadi Taha 
 
Centro de Visitantes Caminho das Pérolas:  
Arquitetos: Valerio Olgiati, Flims, Suíça 

Emaar Engineering, Gudaibiya, Bahrein 
Empreiteiro: AlMoayyed Contracting Group, Al Musalla, Bahrein 
 
Praças do Caminho das Pérolas:  
Arquitetos: Bureau Bas Smets, Bruxelas, Bélgica 

OFFICE Kersten Geers David Van Severen, Bruxelas, Bélgica 
Gulf House Engineering, Manama, Bahrein 

Empreiteiro: Aradous Contracting, Al Hidd, Bahrein 
 
Pavilhão de Arqueologias Verdes:  
Arquiteto: Studio Anne Holtrop, Muharraq, Bahrein  
Paisagismo: Anouk Vogel Landscape Architecture, Amesterdão, Holanda 
Engenharia Estrutural: Mario Monotti, Locarno, Suíça 

Gilbert Van der Lee, Amesterdão, Holanda 
Empreiteiros: Restaura Srl, Vimercate, Itália 

General Contracting & Trading, Manama, Bahrein 
 
Dar Jinaa: 
Arquitetos: OFFICE Kersten Geers David Van Severen, Bruxelas, Bélgica 

Emaar Engineering, Gudaibiya, Bahrein 
Empreiteiro: AlMoayyed Contracting Group, Al Musalla, Bahrein 
 
Centro de Visitantes do Forte de Bu Maher: 
Arquitetos: PAD Architects, Manama, Bahrein 
Empreiteiro: General Contracting & Trading, Manama, Bahrein 
 
Suq Al Qaysariyyah Reabilitação e Conservação, Reabilitação dos Aglomerados de Siyadi e Murad, 
Casa Shaikh Isa Bin Ali: 
Arquitetos: Studio Anne Holtrop, Muharraq, Bahrein 
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Engenharia Estrutural: Mario Monotti, Locarno, Suíça 
Conservação: Gaetano Arricobene, Milão, Itália 
Paisagismo: Madison Cox Landscape Architects, Nova Iorque, EUA 
Empreiteiro: AlMoayyed Contracting Group, Al Musalla, Bahrein 
 
Plano de Conservação de Muharraq:  
Jean-Bernard Cremnitzer, Paris, França 
 
Estudo de Mobilidade de Muharraq:  
Systematica, Milão, Itália 
 
Dados do Projeto 
Área do local: 330 000 m2  
Custo: 110 000 000 dólares 
Comissão: 2010 
Design: 2010 – 2018 
Construção: 2002 - em curso  
Ocupação: em curso  
 
Sheikha Mai Bint Mohammed Al Khalifa 
Presidente da Autoridade de Cultura e Antiguidades do Bahrein, Sheikha Mai Bint Mohammed Al Khalifa 
ocupou anteriormente os cargos de Ministro da Cultura de 2010 a 2014, Ministro da Cultura e Informação de 
2008 a 2010 e Subsecretário Adjunto da Cultura e Patrimônio Nacional do Ministério da Informação. Com 
um mestrado em História Política pela Universidade de Sheffield, Reino Unido, Khalifa foi considerada uma 
das 50 mulheres mais influentes do mundo árabe pela revista Forbes em 2008. Foi distinguida com o Prémio 
Watch Award do Fundo Mundial para os Monumentos em 2015 - a primeira personalidade árabe a receber o 
prémio - como reconhecimento pelo papel singular que desempenhou na preservação e proteção da cultura e 
do património no Bahrein. Em 2017, tornou-se Embaixadora Especial do Ano Internacional do Turismo 
Sustentável para o Desenvolvimento da Organização Mundial do Turismo das Nações Unidas (UNWTO). 
Sheikha Mai publicou uma série de livros e artigos, incluindo Charles Belgrave: Biografia e Diário (The 
Arab Publication Establishment, 2000), 100 Anos de Educação no Bahrein: Os Primeiros Anos de 
Implantação (The Arabation Publication Establishment, 1999), Mohammed Bin Khalifa 1813 – 1890: A 
Lenda e a História Paralela (Centro Shaikh Ebrahim para a Cultura & Investigação, 2014) e Os Carmatas: 
Do Conceito ao Estado (Centro Shaikh Ebrahim para a Cultura & Investigação, 2019), entre outros. 
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Sheikha Mai é a fundadora do Centro Shaikh Ebrahim bin Mohammed Al Khalifa para a Cultura & 
Investigação e Presidente de seu Conselho de Administração. Este Centro, uma ONG fundada em Muharraq 
em 2002, já recebeu mais de 500 oradores, filósofos, poetas e pensadores, que apresentaram as suas ideias 
no programa semanal de palestras. Já procedeu à conservação e reabilitação de mais de 25 casas tradicionais 
do Bahrein e liderou a regeneração urbana da cidade histórica de Muharraq.  
Sob a liderança de Sheikha Mai, a Autoridade para a Cultura e Antiguidades do Bahrein expandiu 
significativamente o número de instituições culturais e a programação no Bahrein, incluindo a criação do 
Teatro Nacional do Bahrein, da Biblioteca Khalefeyah, do Dar Al Muharraq e Dar Al Riffa para a música 
tradicional, a área do museu Qal'at Al Bahrain e o centro de visitantes da mesquita Al Khamees, assim como 
a criação de vários festivais culturais e a inscrição de três locais na Lista do Património Mundial da 
UNESCO. Foi comissária da Reclaim, a contribuição do Bahrein para a Bienal de Veneza de 2010, que 
recebeu o Leão de Ouro para a melhor participação nacional naquele ano, tendo sido também comissária do 
Pavilhão do Bahrein na Expo 2015 em Milão, o qual recebeu a medalha de prata para Melhor Arquitetura e 
Paisagismo. 
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