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Cerimónia da entrega decorreu no Mosteiro de Alcobaça 

Hotel Rural Casa do Rio venceu PNAM’19

z O Hotel Rural Casa do Rio, concebido 
pelo arquitecto Francisco Vieira de 
Campos, da Menos é Mais – Arqui-
tectos Associados, foi o vencedor do 
Prémio Nacional de Arquitectura em 
Madeira, PNAM'19, atribuído na pas-
sada sexta-feira, no Mosteiro de Al-
cobaça. O grande vencedor desta 
quinta edição foi construído em Vila 
Nova de Foz Côa por João Viega, e 
conta com a carpintaria da Rusti-
casa. Quanto ao dono da obra é a 
Quinta do Vallado. 

Já a Menção Honrosa, foi entregue 
à  Torre Sineira de Moncorvo, reabi-
litada pelos arquitectos Carlos An-
tunes e Désirée Pedro. 

Já na sua quinta edição, este prémio 
tem como objectivo “incentivar e pro-
mover a fileira florestal portuguesa 
através da inovação, valorização, pro-
moção e utilização da madeira e seus 
derivados em edificações”. A primeira 
edição surgiu em 2011, no âmbito das 
comemorações do ano internacional 

das florestas, por iniciativa da SONAE 
Indústria, como patrocinador de ouro, 
e foi organizado em parceria entre o 
Ministério da Agricultura através da 
AFN (Autoridade Florestal Nacional), 
a Ordem dos Arquitectos e o Centro Pi-
nus. Quanto às edições seguintes, 
passaram a ser organizadas pela As-
sociação das Indústrias de Madeira e 
Mobiliário de Portugal (AIMMP), a Or-
dem dos Arquitectos e a  Confederação 

Portuguesa da Construção e do Imo-
biliário. Desta vez, o grande patroci-
nador do evento foi a empresa Balbi-
no & Faustino, sediada em Alcobaça. 

A qualidade dos 52 trabalhos que 
este ano disputavam o troféu conce-
bido por Álvaro Siza Vieira foram apon-
tados pela organização do evento 
como reflexo da boa construção e re-
abilitação que pode ser feita neste ma-
terial amigo do meio ambiente. DFS 
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Obra do arquitecto Francisco Vieira de Campos foi a vencedora 


