
José Neves é Arquitecto, licenciado pela Faculdade de Arquitectura da UTL em 1986. Trabalha como 
Professor Convidado de Arquitectura no ISCTE-IUL desde 2013 e ensina em diversas Universidades desde 
1988. Abre atelier próprio em 1991. Entre as várias distinções que a sua obra tem recebido encontram-se o 
Prémio AICA 2014, o Prémio SECIL 2012 ou o Prémio VALMOR 2011.

Vera Borges é investigadora no DINÂMIA’CET, ISCTE-IUL, e Investigadora Associada do ICS-UL. É douto-
rada em Sociologia pela EHESS e FCSH-UNL (2005). Desenvolve a sua pesquisa nos domínios das artes 
e cultura, focando-se nas temáticas das profissões, organizações e políticas públicas. Com M. Villaverde 
Cabral publicou Profissão: Arquitectos/as (ICS), Les architectes au Portugal: entre la vocation et la profes-
sion (Sociologie de l’Art), entre outros. Atualmente, desenvolve o projeto ‘Reputation, market and territory: 
Between Theatre and Architecture’, com o apoio da FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia.

Joaquim Moreno (Luanda, 1973) é arquitecto pela FAUP, Master pela ETSAB e Doutor pela Universidade 
de Princeton. É professor no Departamento de Arquitectura da Universidade Autónoma de Lisboa e na 
Faculdade de Arquitectura do ISCTE. Foi curador, com Alberto Carneiro, da exposição Desenho Projecto 
de Desenho, dedicada ao desenho de arquitectura no século XX português, curador com José Gil da rep-
resentação Portuguesa à Bienal de Arquitectura de Veneza de 2008 e mais recentemente foi curador, com 
Paula Pinto, da exposição Carlo Scarpa – Túmulo Brion – Guido Guidi, na Garagem Sul do Centro Cultural 
de Belém. Editou, com Paula Pinto e Pedro Bandeira, a revista InSi(s)tu, foi redactor do Jornal Arquitectos 
e colabora regularmente com publicações nacionais e internacionais.A exposição The University is Now on 
Air, que culmina um longo trabalho curatorial e editorial sobre a arquitectura da educação televisionada, 
está aberta ao público no Canadian Centre for Architecture, em Montreal, até dia 1 de Abril.

Sérgio Antunes (Lisboa, 1977) Arquitecto pela Universidade Lusíada de Lisboa e pela Universitá della 
Svizzera Italiana- Accademia di Architettura, Mendrizio (2003). Trabalhou no atelier de Helena Botelho entre 
2001 e 2004. Foi um dos fundadores do colectivo Kaputt! em 2003, onde participou e coordenou diversos 
projectos de arquitectura, design de equipamento, design gráfico e instalação. Em 2010 funda juntamente 
com Luca Martinucci o colectivo 18:25 Empreiteiros Digitais, um laboratório para a construção de imagens 
de arquitectura. Ainda em 2010 funda juntamente com Sofia Couto o atelier Aurora Arquitectos.

Sofia Reis Couto (Porto, 1980) Arquitecta pela Universidade Lusíada de Lisboa. Trabalhou no atelier de 
Helena Botelho entre 2002 e 2004. Foi uma das fundadoras do colectivo Kaputt! em 2003, onde participou 
e coordenou diversos projectos de arquitectura, design de equipamento, design gráfico e instalação. Em 
2010 funda juntamente com Sérgio Antunes o atelier Aurora Arquitectos.
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Álvaro Domingues (Melgaço, 1959), é Geógrafo, doutorado em Geografia Humana e professor associa-
do da Facudade de Arquitectura da Universidade do Porto (FAUP), nos cursos de mestrado integrado e 
doutoramento e do curso de doutoramento Arquitectura dos Territórios Metropolitanos Contemporâneos do 
ISCTE, em Lisboa. É investigador do Centro de Estudos de Arquitectura e Urbanismo (CEAU-FAUP). Foi 
colaborador da Porto 2001, Capital Europeia da Cultura. Entre outras obras, é autor de Território Casa Co-
mum (com Nuno Travasso, FAUP), A Rua da Estrada (Dafne), Vida no Campo (Dafne), Políticas Urbanas I 
e II (com Nuno Portas e João Cabral, Fundação Calouste Gulbenkian), Cidade e Democracia (Argumentum) 
e Volta a Portugal (Contraponto). Publica regularmente (texto e fotografia) em jornais e revistas generalistas 
e especializadas e participa em conferências, exposições e eventos de divulgação científica e de perfor-
mance artística, como as Quintas de Leitura.  Enquanto ensaísta, interessa-se sobretudo pela metamorfose 
recente da sociedade e do território portugueses, um mosaico instável de fusão/tensão entre contextos de 
pré e pós-modernidade, de localismo e conservadorismo, mas também de cosmopolitismo e globalização. 
A condição tripla de geógrafo, ensaísta e fotógrafo ajustam-se particularmente a este trabalho que procura 
organizar evidências e sinais dessas mudanças.

João Ferrão (1952), licenciado em Geografia, Faculdade de Letras da UL. Doutorado pela UL em Geografia 
Humana. É atualmente investigador coordenador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa 
e coordenador do Grupo de Investigação “Ambiente, Território e Sociedade” e do Conselho dos Observatóri-
os do ICS-UL. Docente no departamento de Geografia da Faculdade de Letras de Lisboa (1976-95) e na 
Universidade Atlântica (1996-2000). Presidente da APDR - Associação Portuguesa para o Desenvolvimento 
Regional (1987-1990). Secretário de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades (2005-9). Membro 
do Conselho Científico das Ciências Sociais e Humanidades da Fundação para a Ciência e a Tecnologia 
(2010-13). Foi coordenador nacional de diversos projetos e redes de investigação internacionais, nomeada-
mente no âmbito de vários Programas - Quadro da Comissão Europeia e da European Science Foundation. 
Desenvolveu atividades de consultoria na área da geografia económica e social e do desenvolvimento re-
gional e urbano. Foi consultor da OCDE (Programa de Desenvolvimento Rural, 1993). Coordenou diversos 
estudos de avaliação de políticas públicas, para o Governo português e para a Comissão Europeia, inclu-
indo a avaliação ex-ante dos Quadros Comunitários de Apoio II e III (Portugal). Publicou, individualmente 
ou em colaboração, dezenas de artigos em revistas nacionais e estrangeiras e diversos livros sobre temas 
relacionados com geografia, ordenamento do território e políticas de desenvolvimento local e regional. É 
representante do Conselho dos Reitores das Universidades Portuguesas no CNADS (Conselho Nacional 
do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável). É pró-reitor da Universidade de Lisboa para a sociedade e 
comunidades locais.


