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//A. ROSA DA SILVA
. A. Rosa da Silva é um atelier freelance de arquitectura sedeado em Setúbal que fornece um conjunto
abrangente de serviços nas áreas da arquitectura e design no território nacional. Com uma significante ênfase
na colaboração e no processo criativo, Rs Arquitectos procura a síntese dos aspectos idiossincráticos de cada
projecto, local, cliente, orçamento, condicionantes na busca de soluções específicas próprias de cada projecto.
Esta atenção é baseada num dos valores que orientam a prática, a relação de proximidade e apoio ao promotor:
privado, publico ou grupo comunitário. A arquitectura é pragmática, negociada, com compromisso. Os edifícios
a envolvente e os espaços que criam são fruto de um esforço colectivo em que o arquitecto está num lugar
crítico nos sistemas de decisão, com o dever de inspirar e motivar os diferentes actores em cada passo do
processo.
//A. ROSA DA SILVA
. A. Rosa da Silva is a freelance architecture practice based in Setúbal, with a wide range of services in
architecture and design business, working across Portugal. With a significant focus on collaboration and the
creative design process, Rs Arquitectos work seeks to develop the idiosyncratic conditions of each project ,
including site, client, budget and brief towards the creation of unique and project specific outcomes. This
attention is based on one of the practice values ‐ close working relationship with clients, private, public or
community group. Architecture is pragmatic, negotiated, mediated and compromised art. Buildings are truly a
collective effort with the architect acting as a critical figure in inspiring and motivating the different players in
each stage of the process.
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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