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/ ANTÓNIO ROSA DA SILVA
Nasceu em Setúbal em 1974 e licenciou‐se em Arquitectura em 2002, tendo passado pelo curso de matemática
aplicada em anos anteriores, bem como, por diversos períodos de formação em actividades muito diversas, esteve
ligado em anos recentes ao ensino universitário da arquitectura em Setúbal.
É membro fundador da Associação Portuguesa de tiro com arco Japonês ‐ Kyudo, onde exerce funções na direcção.
Desde 2001 ainda estudante dá inicio a colaborações em diversas equipas multi‐disciplinares orientadas para o
concurso de arquitectura e ateliers de arquitectura, nomeadamente com o Arq. Luís Paixão em Sesimbra.
Em 2009 inicia colaboração com o Conselho Nacional de Disciplina da Ordem dos Arquitectos como relator.
Desde 2007 inicia actividade independente como freelancer com o Atelier Rosa da Silva, actuando nos domínios da
arquitectura e do design continuando as colaborações com outras equipas de projecto numa estrutura flexível e
aberta.
É no âmbito destas colaborações que, em 2009, integra o comissariado, organizando com o Arqt. Gonçalo Vargas a
exposição monográfica da obra do Arqt. Manuel Gomes da Costa – “Moderno ao Sul” que esteve patente no Museu
Municipal de Faro e recentemente em regime de itinerância em Vila Real de Stº António, Aljezur e outras cidades do
Algarve.
Prémios, Publicações e Seminários
-

Prémio Arquitectar 2010/ Arquitecto revelação – 1ºLugar, com uma reabilitação de um edifício na Ajuda,
em Lisboa ‐ Fevereiro 2011
Prémio “Arquitectura Acessível” com a casa RS, pela Ordem dos Arquitectos – Outubro 2009
Escolha da U.M. e participação no Prémio SECIL ‐ Universidades 2002

-

Jornal Público, suplemento Imobiliário (entrevista) – 21 Dezembro 2011
Revista Anteprojectos nº206 – Agosto 2011
Architectural interviews series em
architectureprojectmanagement.blogspot.com – Julho 2011
Revista Arq & Design – nº. 2 – Maio/Junho 2011
Revista Anteprojectos nº 204 – Maio 2011
Revista Arqa – Edição 92/93 – Maio/Junho 2011
Exhibition Design, Maio 2011 – Designerbooks Publishing
Revista Vida Imobiliária – N.º155 – Março 2011
Revista Arqa – Edição 80/81 – Maio/Junho 2010
Globe Interiors Map, 2009 – Liaoning Publishing Group
Frame online, 2008
Arquitectura e Vida, Janeiro 2003, nº34 – Projecto, Cibercafé em Setúbal
Cahiers d’Architecture nº2, 2002 – Port Saint Louis (Publicação do trabalho desenvolvido no Workshop de
Marselha)

-

Orador convidado no Seminário técnico Enerdia – Concreta com o tema “Eficiência e sustentabilidade na
reabilitação urbana de edifícios” – Porto, 20 Outubro 2011
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/ ANTÓNIO ROSA DA SILVA
Born in Setúbal, Portugal in 1974. Graduated in Architecture in 2002, attending in previous years several learning
periods in many different areas, including applied mathematics. Has two years architectural project teaching
experience in Setúbal (2006 ‐ 2008). Is activity as an architect stretches from the territory level to the in‐house
furniture, with a significant focus on collaboration and the creative design process. Is a founder member of
Portuguese Kyudo Association.
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