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barbosa & guimarães arquitectos é uma empresa de prestação de serviços na área da arquitectura, planeamento e 
urbanismo. 
 
Desde 1993, a empresa integra nos seus quadros diversos arquitectos, formando uma equipa coesa coordenada por José 
António Barbosa e Pedro Guimarães. 
 
barbosa & guimarães arquitectos encontra-se actualmente entre os gabinetes que representam a vanguarda da arquitectura 
contemporânea Portuguesa. 
 
O trabalho realizado tem tido o reconhecimento do público e da crítica especializada, através dos prémios, concursos públicos, 
publicações, exposições e colóquios em que participam. 
 
O reconhecimento obtido deve-se à procura constante da inovação e da qualidade, entendida no plano técnico pela elaboração 
de projectos de grande rigor e no plano teórico na busca de uma expressão arquitectónica que traduza uma identidade própria. 
 
No plano técnico, os projectos são elaborados de uma forma exaustiva, valorizando o detalhe e o pormenor de todos os 
elementos da construção. A pesquisa constante de soluções técnicas e construtivas garante a adequação à especificidade de 
cada projecto. 
No plano teórico, os projectos resultam de uma lógica e de um percurso próprio que se pretende coerente, sempre atento às 
tendências da arquitectura contemporânea Portuguesa e Internacional. A valorização do detalhe, a qualidade dos materiais, a 
simplicidade e a pureza das formas, o contexto e o lugar são elementos que diferenciam a arquitectura deste gabinete. 
 
barbosa & guimarães arquitectos estabelece com todas as entidades intervenientes uma estreita relação de trabalho, 
garantindo ao dono de obra o perfeito cumprimento e acompanhamento de todas as fases do projecto e de execução. 
 
barbosa & guimarães arquitectos desenvolve projectos nas mais diversas áreas da arquitectura, que vão desde as 
encomendas públicas, de edifícios universitários, centros saúde, equipamentos desportivos, equipamentos culturais, 
equipamentos hoteleiros, tribunais, reabilitação urbana e planos de pormenor, bem como a encomenda privada em edifícios de 
habitação unifamiliar, colectiva e escritórios. 
 
www.barbosa-guimares.com 




