
o primeiro prémio do concurso internacional por pré-selecção para projecto de protecção e 
musealização da villa galo-romana de séviac, em montréal du gers, frança, foi atribuído ao arquitecto 
joão luís carrilho da graça. 
“(...) un projet qui met en place un dispositif de protection et ne fait pas référence à une typologie 
connue. c’est un dispositif technique avec sa propre logique, dispositif d’aspect homogène qui crée 
un événement qui n’est pas en concurrence avec les vestiges mais redonne à lire l’emprise de la villa 
et son importance. Evènement : profiter de l’occasion pour que l’architecture contemporaine ait 
droit de cité dans le gers.
architecture qui va jouer par contraste de façon très forte. situation privilégiée qui permet au con-
traste de fonctionner. peut devenir un outil de communication : c’est une vrai valeur ajoutée. (...)” 

relatório do juri
o concurso internacional por pré-selecção promovido pelo s.i.v.u. elusa-séviac oferece a oportunidade de criar um 
sistema de protecção das ruínas da villa, na qual os elementos mais importantes são os pavimentos em mosaico.
a villa galo-romana de séviac, localizada na região midi-pirénées em montreal du gers, foi inicialmente descoberta 
no século XIX e é monumento classificado desde 1978. 
as escavações realizadas nas ultimas quatro décadas colocaram a descoberto uma estrutura de villa romana que teve 
o seu maior desenvolvimento no baixo império romano nos séculos III e IV d.c. 
conceito
a proposta caracteriza-se pela a criação de um volume, uma cobertura que flutua e se dissolve no ar, sobre o planalto 
onde se localiza a villa galo-romana.
a sua geometria resulta da necessidade de protecção das zonas mais sensíveis da villa com pavimentos em mosaicos. 
este carácter abstracto enfatiza um pressuposto desejado - a forma da cobertura afasta-se de qualquer semelhança 
com o pré-existente, de modo a criar uma clara clivagem e emancipar o valor das ruínas romanas. 
espaço
a cobertura, colocada a 2,5m do pavimento acentua a subtil depressão existente no terreno resultante das escavações 
arqueológicas. desta forma, a irregularidade dos vestígios arqueológicos é colocada em evidência relativamente ao 
plano translúcido e contínuo da cobertura.
estrutura
os apoios da cobertura são cirurgicamente posicionados não interferindo com áreas de pavimento em mosaico e 
suportam um sistema de treliças metálicas com uma altura média de 2m, envolto em tela translúcida, o que permite 
sugerir uma atmosfera volátil mas simultaneamente consistente. 

um outro volume em vidro envolve uma construção realizada no final do século XX. neste espaço localizado antes da 
entrada da villa e ao longo da antiga estrada romana funcionará o espaço de recepção e introdução ao tema - villa 
galo-romana de séviac.
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joão luís carrilho da graça é arquitecto, licenciado pela escola superior de belas artes de lisboa em 1977, ano em que iniciou a sua 
actividade profissional. 
assistente na faculdade de arquitectura da universidade técnica de lisboa de 1977 a 1992. 
professor na universidade autónoma de lisboa 2001 a 2010 e na universidade de évora desde 2005. coordenador do departamento 
de arquitectura em ambas as instituições até 2010. professor visitante da escola técnica superior de arquitectura da universidade 
de navarra em 2005, 2007 e 2010. convidado para seminários e conferências em diversas universidades e instituições 
internacionais. 
ao conjunto da sua obra foram atribuídos diversos prémios, nomeadamente: o título de “chevalier des arts et des lettres” pela 
república francesa em 2010, o “prémio pessoa” em 2008, o prémio da bienal internacional da luz - luzboa  em 2004, a ordem de 
mérito da república portuguesa em 1999 e o prémio “aica - associação internacional dos críticos de arte” em 1992.
foi distinguido com “piranesi prix de rome” em 2010 pela musealização da área arqueológica da praça nova do castelo de são 
jorge, o prémio “fad” em 1999 e o prémio “valmor” em 1998 pelo pavilhão do conhecimento dos mares - expo’98, o “prémio secil 
de arquitectura” em 1994 pela escola superior de comunicação social de lisboa, e nomeado para o prémio europeu de arquitectura 
“mies van der rohe” em 1990, 1992, 1994, 2009, 2010 e 2011, este ano pela ponte pedonal sobre a ribeira da carpinteira e pela 
musealização da área arqueológica da praça nova do castelo de são jorge.
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