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WOW e Castilho 203 foram os grandes vencedores
dos prémios do Imobiliário Expresso e SIC Notícias

O Expresso e a SIC Notícias 
entregaram recentemente, 
em Matosinhos, os Prémios 

do Imobiliário. De acordo com a 
entidade organizadora, a iniciativa, 
que se destina a premiar os melho-
res empreendimentos concluídos 
em 2020, atraiu 36 projetos candi-
datos.

Divididos em seis categorias, fo-
ram distinguidos os melhores em-
preendimentos em termos de 
reabilitação e reconstrução; arqui-
tetura de interiores; a sustentabi-
lidade; inovação na mediação e, 
pela primeira vez, foram distingui-
dos também os espaços públicos. 
Os empreendimentos WOW e Cas-
tilho 203 foram os grandes vence-
dores ao arrecadar dois galardões, 
cada um. 

A WOW foi distinguida com o 
prémio Prestígio e venceu a cate-
goria Melhor Empreendimento – 
Turismo, que foi entregue a Adrian 
Bridge, CEO da Fladgatepartner-
ship e fundador do World of Wine.

O edifício Castilho 203 venceu a 
categoria Melhor Empreendimen-
to - Habitação e Arquitetura de In-
teriores - Habitação. Os galardões 
foram entregues a José Cardoso 
Botelho, CEO da Vanguard Proper-
ties.

Este ano foi distinguida uma as-

sociação sem fins lucrativos que re-
constrói casas de pessoas carencia-
das em Portugal. Just a Change foi 
o projeto vencedor. O prémio foi
entregue a Simão Oom de Sousa,
diretor executivo da Just a Change.

O júri entendeu que nesta edi-
ção devia ser entregue uma Men-
ção Honrosa. David Dinis, diretor-
-adjunto do Semanário Expresso,
entregou o prémio a Alexandre
Quintas e Sousa, administrador da
Emporium 658, edifício de habita-
ção localizado na Baixa do Porto.
A sede da Auchan Retail Portugal
venceu a categoria Melhor Em-

preendimento – Escritórios, en-
quanto o The Ivens Explorers Hotel 
venceu a categoria Reabilitação e 
Reconstrução – Turismo.

A expansão do NorteShopping 
venceu a categoria Reabilitação e 
Reconstrução – Comércio, enquan-
to o Palácio Santa Helena foi o ven-
cedor na categoria Reabilitação e 
Reconstrução – Habitação. O Palá-
cio dos Correios foi o vencedor da 
categoria Reabilitação e Reconstru-
ção – Escritório. 

O Mercado Municipal de Braga 
foi o vencedor da categoria Rea-
bilitação e Reconstrução – Espaço 
Público/Património Cultural e Lou-
sã, Património e História foi o ven-
cedor da categoria Espaço Público.

A Revolut Matosinhos venceu a 
categoria Arquitetura de Interiores 
– Escritórios e o The Ivens Explore-
rers Hotel foi o vencedor da cate-
goria Arquitetura de Interiores – Tu-
rismo.

Jorge Vieira, diretor-geral da 
ROCA, entregou o prémio Susten-
tabilidade – Construção/Arquitetu-
ra Sustentável a Diogo Sousa Cou-
tinho – CEO da MCO II.

Filomena Conceição, diretora 
de marketing e comunicação da 
Nhood Portugal, entregou o pré-
mio Inovação na mediação a Carlos 
Santos, CTO da Zome.
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