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Fundador e Director Executivo do Atelier de Arquitectura GONÇALO BYRNE Arquitectos, Lda., que reúne um vasto grupo de
profissionais numa equipa multidisciplinar, com níveis distintos de experiência na realização de projectos de arquitectura e de
planeamento urbano. Conta, até à data, com uma extensa realização de obras e de estudos com expressão, divulgação e forte
reconhecimento público, cultural e patrimonial.
Diversificada em termos de escala, de tema e de programa, os trabalhos mais recentes abrangem no seu conjunto projectos que vão
desde o planeamento urbano ao desenho de espaço público e de edifícios, à gestão de projecto, desenvolvimento e sustentabilidade.
Ao longo dos últimos 35 anos, o trabalho de Gonçalo Byrne tem sido amplamente reconhecido, premiado e divulgado, quer através
de publicações, quer de exposições ou iniciativas de divulgação cultural a nível nacional e internacional.
Recebe o título de Doutor Honoris Causa, pela Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa e pela Faculdade de
Arquitectura de Alghero e, entre muitos outros, o Prémio A.I.C.A. / S.E.C. pelo conjunto da obra realizada e a Medalha de Ouro da
Academia de Arquitectura de França. Tem uma carreira de docência na área de projecto, fundamentalmente como professor
convidado em várias universidades, das quais se destacam as de Coimbra, Lausanne, Veneza, Mendrisio, Louvaina, Harvard,
Pamplona, Universidade Católica Portuguesa - Pólo de Viseu, ISCTE, Astana, Milão.
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Gonçalo Byrne arquitecto
Resumo Curricular

Nasce em Alcobaça em 1941.

Forma-se em Arquitectura na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa em 1968 .
Autor de uma vasta obra, várias vezes premiada. Vencedor de concursos a nível nacional e internacional. Tem obras e trabalhos teóricos editados
em publicações nacionais e estrangeiras.

Da sua obra, diversificada em termos de escala, de tema e de programa, destacam-se como exemplo a recente intervenção no Palácio de Estoi no
Algarve, no antigo Hospital de São Teotónio em Viseu e no Mosteiro de Alcobaça e área envolvente, o edifício da Sede do Governo da Província de
Vlaams-Brabant em Lovaina, Bélgica, a Torre de Controle de Tráfego Marítimo da APL em Lisboa, Quarteirão da Império no Chiado, Teatro de Faro
no Algarve e o Museu Nacional Machado de Castro em Coimbra.

Doutor Honoris Causa, pela Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa e pela Faculdade de Arquitectura de Alghero, Italia.
Recebe, entre muitos outros, o prémio A.I.C.A. / S.E.C. pelo conjunto da obra realizada e a Medalha de Ouro da Academia de Arquitectura de França.
Tem uma carreira de docência na área de projecto, fundamentalmente como professor convidado em várias universidades, das quais se destacam as
de Coimbra, Lausanne, Venezia, Mendrisio, Louvaina, Harvard e Pamplona.
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