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Resultados Prémio OutrosMercadus’10 
 
 

O Júri presidido por Bárbara Coutinho; Luis Aguiar, em representação da Outros 

Mercadus; Designer Carlos Rocha em representação do Centro Português de 

Design; Arquitecta Isabel Barbas em representação da Ordem dos Arquitectos e o 

Designer Miguel Vieira Baptista em representação do Ministério da Cultura, 

decidiu atribuir por maioria o prémio ao projecto Pavilhão Ayuntamento de 

Madrid – Feira do Livro de Madrid 2008 de Olga Sanina e Marcelo Dantas. 

Segundo o júri: “Este projecto destaca-se pela excelência da resposta à complexidade 

e diversidade de questões inerentes à encomenda de um pavilhão efémero mas 

representativo. Conceito, estrutura, tecnologia, materialidade, formalidade, função e 

iluminação estão intricadamente bem resolvidos num objecto arquitectónico efémero 

de carácter encantatório e ilusionista; um cenário destacado numa feira onde 

proliferam outros pavilhões.” 

O júri decidiu distinguir ainda uma menção honrosa entre os nomeados: Bar 

Temporário – AEFAUP (Associação de Estudantes da Faculdade de Arquitectura 

da Universidade do Porto) de Diogo Aguiar e Maria Teresa Otto. “Neste projecto o 

júri destacou o conceito de pré-fabricação e auto construção à semelhança do 

universo IKEA. Valorizou também a utilização e adaptação de um objecto com 

determinada função - contentor de plástico “barato” - a uma outra função - módulo 

espacial e construtivo da fachada retro-iluminada “glamorosa”. À noite o bar 

transforma-se e torna-se num marco festivo e sedutor - um objecto efémero em si 

mesmo. O conceito de “material barato”, empilhável e leve, sugere ainda a 



 

possibilidade de itinerância bem como de adaptabilidade e transformação 

justificando assim a sua nomeação no âmbito deste prémio.” 

O Prémio OutrosMercadus’10, Arquitectura / Design / Espaços Efémeros, conta 

com a organização da Ordem dos Arquitectos [OA] e do Centro Português de 

Design [CPD], com o apoio da Associação Portuguesa de Designers [APD] e a 

Associação Nacional de Designers [AND], com o patrocínio da empresa Multitema 

[Gestão da Produção Gráfica] e Alexandra Melo [fotógrafa oficial]. Contando ainda, 

com Revista Arquitectura e Arte como Media Partner e o Portal Espaço de 

Arquitectura como Web Partner. 

O Prémio foi lançado em 2006, na prossecução do objectivo da empresa Outros 

Mercadus, e com a nítida intenção de optimizar o cruzamento interdisciplinar e, 

acima de tudo, realizar um levantamento do que melhor se realiza na área das 

intervenções efémeras. 

 

Mais informações: 
http://www.premio-outrosmercadus10.espacodearquitectura.com/  
http://www.arquitectos.pt 
http://www.cpd.pt 
 
 
 
 


