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PRIMEIRA OBRA
PRIMEIRO PROJECTO
Concurso Internacional de Arquitectura

RELATÓRIO DO JÚRI

1. OBJECTO DO CONCURSO, JÚRI E CRITÉRIOS DE SELECÇÃO
1.1. Objecto do concurso
A Jofebar é uma empresa especializada em serralharia civil, nomeadamente fachadas e revestimentos de alumínio desenvolvidos à medida dos projectos de Arquitectura.
A Panoramah! é uma marca especializada no fabrico de janelas de grandes dimensões.
Todos os produtos e soluções desenvolvidos pela Jofebar, e em particular os da Panoramah!, respeitam três princípios que consideramos fundamentais - são robustos, de fácil manuseamento e
tiram o máximo partido das propriedades mecânicas dos materiais empregues.
O objecto do concurso que se promove é a criação de um stand coerente com os valores da
empresa e com o espírito das soluções e dos produtos que a mesma desenvolve.

1.2. JúrI
A Entidade organizadora, Jofebar e a Universidade Lusófona do Porto – Mestrado integrado em
Arquitectura, nomeou um Júri, para apreciação dos trabalhos apresentados no âmbito deste
concurso, composto pelos seguintes membros:
Arq.° Eduardo Souto de Moura (Presidente do júri, designado pela Universidade Lusófona do Porto - MIA)
Arq.° Pedro Araújo (designado pela Jofebar)
Arq.° Pedro Ramalho
Arq.a Graça Correia
Arq.° João Pedro Serôdio
Engo Rui Furtado em substituição do Arq.° José Gigante

1.3. Critério de selecção
Conforme estabelecido Regulamento do Concurso, os factores de selecção dos trabalhos são
os seguintes:
a) Qualidade da proposta;
b) Adequabilidade ao objectivo do concurso; c) Exequibilidade da solução.
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2.1. Verificação da não existência de razões para exclusão
O Júri, em sessão privada, iniciou a análise dos trabalhos, tendo procedido ao exame formal dos
mesmos. Após o exame formal de cada um dos trabalhos, o Júri verificou que todos os concorrentes apresentaram os elementos considerados necessários para a definição da proposta,
conforme estabelecido no regulamento do concurso.

2.2. Apreciação dos trabalhos
O Júri considerou existirem elementos distintos nas mais variadas propostas, contudo, a variedade de elementos apresentados, não impossibilitou a comparação entre todas as propostas
apresentadas, permitindo a sua integral avaliação.
O Júri deliberou, ainda, não existir qualquer trabalho com elementos identificadores da respectiva autoria.
Na apreciação dos trabalhos submetidos a concurso, e na aplicação dos critérios definidos no regulamento, o Júri valorizou, a força e a clareza das soluções, nomeadamente a adequação das propostas
ao programa proposto; inovação, mas também a coerência das soluções construtivas propostas ou
da aplicação de tecnologias e sistemas construtivos utilizados, coerentes com os valores da empresa
Jofebar, e com o espírito das soluções e dos produtos que a mesma desenvolve.
Entendeu, assim, o Júri atribuir os seguintes prémios:
Prémio PRIMEIRA OBRA
O primeiro prémio foi atribuído ao trabalho, com o código SZBAD, desenvolvido por DAVID
CARDOSO DELGADO.
O júri, relativamente ao trabalho com o código SZBAD, entendeu assinalar a singularidade e coerência na caracterização do conceito de stand expositivo.
Com o mesmo sistema construtivo, o concorrente desenha os dois objectos arquitectónicos.
Foi valorizado também, o sistema construtivo utilizado, coerente com os valores da empresa Jofebar, e com o espírito das soluções e dos produtos que a mesma desenvolve.
“... criação de dois objectos arquitectónicos em que a linguagem e estrutura fossem um só, o
próprio sistema construtivo torna-se linguagem do edifício.”
Prémio PRIMEIRO PROJECTO
Deliberou o Júri, não proceder à atribuição de qualquer prémio, uma vez que nenhum dos trabalhos se destacou de forma singular.
MENÇÃO HONROSA
Deliberou o Júri, não proceder à atribuição de qualquer Menção Honrosa, uma vez que nenhum
dos trabalhos se destacou de forma singular.
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2. APRECIAÇÃO DOS TRABALHOS

Face ao projecto de selecção dos trabalhos de concepção decorrente da apreciação dos trabalhos, o Júri deliberou, por unanimidade, propor a atribuição do seguinte prémio de consagração:
Prémio PRIMEIRA OBRA
O concorrente vencedor, juntamente com toda a equipa técnica da Jofebar, terão a possibilidade de elaborar o projecto e o respectivo acompanhamento na construção do(s) stand(s).
A Jofebar apoia o concorrente vencedor, disponibilizando as instalações e todo o equipamento
necessário para o desenvolvimento do projecto (computador, programas, impressões, etc).
– Computador portátil Apple MacBook Pro 13’’ i5-2,5GHz | 4GB | 500GB (MD101) Core i5- 2,5GHz
| 4GB | 500GB | HD 4000 | 13,3’’.

4. RECOMENDAÇÕES
O Júri recomenda à entidade promotora que, dada a especificidade do trabalho em questão, e
dadas as limitações de informação disponibilizadas até à data aos concorrentes, nomeadamente
o tipo de material a expor, o concorrente vencedor deverá optimizar a solução apresentada face
à diversidade dos conteúdos expositivos ainda por definir.
Porto, 10 de Janeiro de 2014
Júri do Concurso

UMA INICIATIVA DA JOFEBAR | PANORAMAH!
R

AN INITIATIVE BY JOFEBAR | PANORAMAH!

R E L AT Ó R I O D O J Ú R I | 3

3. ATRIBUIÇÃO DOS PRÉMIOS

