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A EMPRESA
 / THE COMPANY

A empresa PLURIESCALA – ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E DESIGN foi 
criada em Fevereiro de 2010 com o objectivo de realizar projectos pluridisciplinares a 
várias escalas de intervenção nas áreas da Arquitectura, Planeamento Urbano, 
Arquitectura Paisagista, Arte e Design.

A Pluriescala assume-se como um grupo de trabalho aberto que conta com a 
participação de artistas nas áreas da escultura, artes plásticas, design e imagem. 
Aposta também na realização de parcerias com Universidades, visando incentivar e 
apoiar os municípios nos processos de candidatura a fundos económicos europeus e 
na angariação de fundos privados, com o objectivo de impulsionar e estimular a 
valorização urbana, nomeadamente em áreas emergentes como o Lighting Design, a 
Arte Pública ou o Design Urbano.

Encarando cada projecto como uma oportunidade única de promover uma 
arquitectura e um urbanismo de qualidade, a PLURIESCALA considera a valorização 
do espaço público como um importante factor de dinamização das cidades e de 
criação de novas referências urbanas.

The PLURIESCALA – ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E DESIGN Company 
was established in February 2010 with the intend of creating multidisciplinary 
projects on several scales of intervention, in the areas of Architecture, Urban 
Planning, Landscape Architecture, Art and Design.

Pluriscala is an open work group that includes the participation of artists in the areas 
of sculpture, fine arts, design and image. Also focuses on partnerships with 
universities, aiming to encourage and support municipalities in the process of 
applying for European funds and in gathering private funds, with the objective of 
promoting and encouraging urban valorisation, particularly in emerging areas such 
as Lighting Design, Public Art and Urban Design.

Facing each project as a unique opportunity to promote quality architecture and 
urban design, PLURIESCALA considers the enrichment of public space as an 
important factor in cities development and creation of new urban references.

|  ARQUITECTURA  |  URBANISMO  |
|  ARQUITECTURA PAISAGISTA  |

|  ARTE PÚBLICA  |  DESIGN URBANO  |
|  LIGHTING DESIGN  |  FOTOGRAFIA CULTURAL  |

|  CONSULTORIA EM IMAGEM URBANA  |

|  ARCHITECTURE  |  URBAN PLANNING  |
|  LANDSCAPE ARCHITECTURE  |

|  PUBLIC ART  |  URBAN DESIGN  |
|  LIGHTING DESIGN  |  CULTURAL PHOTOGRAPHY  |

|  CITY IMAGE CONSULTING  |

http://www.pluriescala.com


ARQUITECTURA
 / ARCHITECTURE
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delimited by two uneven streets and has a markedly 
asymmetrical shape.

Adapting to its small size and irregularity, the plant 
has developed longitudinally, giving rise to a 3 story 
house with a contemporary design, also planned to 
harmonize with the traditionally rural environment 
and local architecture.

The northwest façade, clean and rectilinear, with few 
openings, contrasts with its opposite, ragged by 
large windows, fully open to the countryside and 
recessed on the second floor allowing the 
enjoyment of a large terrace with sea view.

Designed from the inside to the outside of the 
house, the shale wall has a powerful visual effect, 
intersecting the two upper floors and creating a clear 
separation between the private and the social area.

Situado em pleno núcleo antigo da aldeia de Porches 
e no limite de uma malha urbana irregular o lote, a NO 
voltado para o centro da povoação e a SE para 
terrenos agrícolas, encontra-se limitado por duas ruas 
desniveladas e tem contornos marcadamente 
assimétricos.

Adaptando-se à sua irregularidade e exiguidade, a 
planta desenvolveu-se longitudinalmente dando 
origem a uma casa de 3 pisos cujo desenho das 
fachadas, marcadamente contemporâneo, foi no 
entanto pensado para se harmonizar com a 
envolvente e dela usufruir.

A fachada NO, limpa, rectilínea e com poucas 
aberturas, contrasta assim com a sua oposta, rasgada 
por amplos vãos, totalmente aberta à paisagem 
campestre e recuada no piso cimeiro, permitindo a 
fruição de um amplo terraço com vista de mar.

Projectada do interior para o exterior da habitação, a 
parede de xisto exerce um poderoso efeito visual, 
intersectando os dois pisos superiores e criando uma 
clara separação entre a área social e a privada. 

C
as

a 
de

 P
or

ch
es



CASA DE PORCHES / HOUSE IN PORCHES



O desenvolvimento deste projecto foi essencialmente influenciado pelas particularidades do terreno, caracterizado 
por um talude rochoso, elevado, fortemente desnivelado e densamente arborizado, com uma excelente exposição 
solar e uma magnífica vista sobre o vale do Âncora.

Procurando exercer o menor impacto possível sobre a paisagem natural, o principal objectivo foi projectar um 
edifício bem adaptado, que tirasse dela o máximo partido. Foi assim desenvolvida uma moradia térrea, de 
coberturas planas desniveladas, em sintonia com a topografia, acessível, esplendidamente sobranceira à paisagem 
envolvente e em estreita ligação com esta, expressa sobretudo na configuração da planta em "U aberto" e na 
generosa distribuição e dimensão dos vãos.C
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ARQUITECTURA
 / ARCHITECTURE
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influenced by the particu-
larities of the land, 
characterized by a high 
and irregular rocky slope, 
heavily wooded, with an 
excellent sun exposure 
and a magnificent view 
over the Âncora valley.

With the main idea of 
carrying out the smallest 
possible impact on the 
natural landscape, the 
objective was to design a 
well adapted building to 
take off it full advantage.

As a result, a ground floor 
house was developed, provided 
with a group of uneven flat 
roofs ,  in  l ine  wi th  the 
topog raphy,  access ib le ,  
beautifully overlooking the 
surrounding countryside and in 
close connection with it, mainly 
expressed in the configuration 
of the open "U" plan and in the 
generous distribution and 
windows size.



CASA DE RIBA DE ÂNCORA / HOUSE IN RIBA DE ÂNCORA



ARQUITECTURA
 / ARCHITECTURE

CONDOMÍNIO DE 3 FOGOS EM CASCAIS / RESIDENCIAL BUILDING IN CASCAIS



ARQUITECTURA DE INTERIORES
 / INTERIOR ARCHITECTURE

CASA DE PORCHES / HOUSE IN PORCHES



REABILITAÇÃO E RENOVAÇÃO
 / REHABILITATION AND REVALUATION

Situada no limite do centro histórico da vila de Paço de Arcos, 
confinante com o jardim central e a poucos metros do mar, esta 
antiga casa de pescadores foi alvo de uma recuperação total do 
seu interior.

Os principais objectivos do projecto foram o aproveitamento 
máximo duma área reduzida (com 19 m² de implantação e 45 m² 
de construção), a opção por uma estrutura de madeira em 
detrimento do betão e a futura capacidade de adaptação deste 
espaço a diferentes funções.

Toda a construção interior da casa de dois andares foi feita em 
madeira, com a cozinha e uma instalação sanitária no piso 
térreo, ocupando esta última a zona do vão das escadas de 
acesso ao primeiro piso.

Optou-se por equipar a cozinha com estantes corridas de 
desenho simples, adaptáveis a múltiplas utilizações, permitindo 
a este espaço assumir-se como zona de trabalho e/ou habitação.

A chaminé original foi recuperada e as duas minúsculas divisões 
do primeiro piso foram transformadas num espaço aberto e 
amplo, dotado de múltiplas zonas de arrumação, ao qual se 
acrescentou uma mezzanine nascida do aproveitamento do vão 
do telhado. 
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Located near the historic center of Paço de 
Arcos small town, next to the old central 
garden and a few meters from the sea, this old 
fisherman's house saw its interior totally 
recovered.

The main objectives of the project were to 
make the best out of a small area, the option 
for a wooden structure as an alternative to the 
concrete and the future adaptability of this 
space to several functions.

All the interior of the two floor house was 
made of wood, with the kitchen on the first 
floor and the bathroom placed in the stairwell 
access to the first floor. The kitchen was 
equipped with long wooden, simple designed 
shelves, adaptable to multiple uses, allowing 
this space to become a working or dwelling 
area.

The original chimney was recovered and the 
two tiny rooms on the first floor were 
transformed into a wide open space, equipped 
with multiple storage areas and with a 
mezzanine.
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EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
 / URBAN FACILITIES

PAVILHÃO DESPORTIVO - ZAMBUJAL MULTIPURPOSE PAVILLION - ZAMBUJAL / 
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ao respectivo Mercado e dotado de uma intensa 
vida de bairro, o local é contudo um espaço árido, 
semi-abandonado e sem qualquer tipo de 
conforto urbano. A ideia de devolver a este espaço 
a tradicional e concorrida Feira de Carcavelos 
assumiu-se como um projecto de extrema 
importância para a regeneração urbana da vila.

O projecto aposta na criação de um novo recinto 
disciplinador das actividades feirantes, mas 
também num espaço multifuncional que ajude a 
promover actividades culturais e eventos locais.

O recinto irá integrar dois espaços distintos, um 
principal e outro complementar, articulados por 
um passadiço pedonal. Os dois espaços da feira 
serão vedados em todo o seu perímetro e livres de 
barreiras arquitectónicas. Serão plantados novos 
alinhamentos arbóreos e preservados os 
existentes, expandindo as zonas de sombra e 
criando barreiras sonoras eficazes, dada a 
proximidade da via rápida e da linha férrea.

Criando um recinto dotado de excelentes 
condições de conforto urbano que sirvam, atraiam 
e envolvam a população, pretende-se que este 
espaço venha a constituir-se como um importante 
pólo de atracção, dinamizador das actividades 
económicas e sociais.
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Located in the center of Carcavelos, next to the 
market and endowed with a lively neighborhood, 
the place is however a barren space half-
abandoned, without any kind of urban comfort. 
The idea of giving back to this space the 
traditional Carcavelos marketplace was 
assumed as an extremely important project for 
the local urban regeneration.

The project endorses the creation of a new 
consumer fair, organizer of the fairground 
activities, but also a new multifunctional space 
that helps to promote cultural activities and local 
events.

This new place will integrate two distinct spaces 
articulated by a pedestrian walkway bridge. The 
two spaces will be closed around its perimeter 
and free from architectural barriers. New trees 
will be planted and the already existing ones will 
be preserved, expanding the shadow area and 
creating effective noise barriers, because of the 
proximity to highway and railway line.

Creating a space equipped with excellent urban 
comfort conditions, which serve, attract and 
involve the population, it is intended that it will 
constitute itself as an important pole of 
attraction, promoter of economic and social 
activities.

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
 / URBAN FACILITIES



REQUALIFICAÇÃO DA FEIRA DE CARCAVELOS REVALUATION OF THE OPEN MARKET IN CARCAVELOS / 



ESTUDOS DE OCUPAÇÃO URBANÍSTICA URBAN OCCUPATION STUDIES / 

DESENHO URBANO
 / URBAN PLANNING

PLANO DE PORMENOR E LOTEAMENTOS URBANOS URBAN PLANNING / 

CASTRO MARIM

PORTO DE MÓS



LAND ART & URBAN DESIGN



Trata-se do mais recente projecto da 
PLURIESCALA que, em parceria com 
profissionais de fotografia, tem por objectivo 
potenciar a imagem dos lugares, valorizando-
os aos olhos dos habitantes e sobre-tudo dos 
potenciais visitantes.

A extrema acessibilidade da informação no 
mundo actual torna imperiosa a concepção 
de uma imagem cuidada e valorizadora do 
património natural, arquitectónico e 
paisagístico dos lugares, mas também das 
suas tradições e gentes. Evidenciar estes 
pontos de atracção através de imagens 
únicas e originais, poderá concorrer 
fortemente para tornar um local mais 
apelativo e procurado, estimulando assim a 
sua capacidade de iniciativa para desenvolver 
novos projectos que contribuam para a 
qualidade de vida dos seus habitantes.

FOTOGRAFIA CULTURAL
 / CULTURAL PHOTOGRAPHY

CASTELO DE VIDE

This is the latest PLURIESCALA's 
project, which, in partnership with 
professional photographers, wants 
to improve the image of places, 
valuing them into the eyes of the 
resident population and potential 
visitors.

The extreme accessibility of 
information in today's world makes 
imperative the conception of a 
careful image, valuing of natural, 
architectural, landscaping and 
cultural heritage. To put in evidence 
these appealing points through 
exclusive and unique, original 
images, will certainly contributes 
to turn a place more appellative and 
demanded. 



MARVÃO aldeia histórica / MARVÃO historical village



EQUIPA:.............................................................
João Carlos Gomes Branco – Arquitecto Urbanista

/ Architect and Urban Designer
Tiago Oliveira Barreiros – Arquitecto

/ Architect
Mónica Figueiredo – História e Património

/ History and Heritage Studies

CONSULTORES:.................................................
Architecture / Arquitectura:

Pedro Carrilho
Tiago de Seabra

Jaime Dias
Sofia Piedade 

Landscape Architecture / Arquitectura Paisagista:
Paulo Simões 

Public Art and Sculpture Works / Arte Pública e Escultura:
Augusto Cid 

Fine Arts / Artes Plásticas:
João Bugalho

Special Structures / Estruturas especiais:
Painho Ferreira

Engineering Consulting / Especialidades:   
Rui Pires

Virtual Images / 3D:
Rodrigo Madeira

Photography and Imaging / Fotografia e Imagem:
Silvestre Zamith
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