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30 years at
the city’s
service

O gabinete Arquiteto Rui Torre,
sediado no coração de Viana
do Castelo há 30 anos, nasceu
com este objetivo e, embora
já tivesse trabalhado com o
mercado internacional, é esse
o foco que tem vindo a manter.

Headquartered in the heart
of Viana do Castelo for more
than 30 years, the Arquiteto
Rui Torre atelier was born with
this purpose and, even though
it had already worked with the
international market, this is the
focus it has kept since then.
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Após concluir a sua formação em
arquitetura na Faculdade de Arquitetura
do Porto, Rui Torre decidiu regressar à
cidade natal. O seu know-how na área tem
vindo a aumentar o seu reconhecimento e
prestígio, sendo procurado por um determinado perfil de clientes que preza um estilo
arquitetónico “de traço simples, contido e
minimalista”.
O atelier encontra-se a atuar no centro
histórico de Viana e, apesar de esta ser
uma zona de “construção condicionada”
devido à análise da história da peça e das
suas próprias valências construtivas, “a
reabilitação ganhou um grande impacto”
devido ao aumento progressivo do turismo
e dos próprios investimentos estrangeiros
em Portugal. Segundo o arquiteto, “a arquitetura é um ato cultural e o urbanismo
é a área que demonstra a relação entre o
homem e a natureza”.
Ao longo destes anos, são vários os
projetos que ficaram na memória e que refletem a sua sensibilidade, desde “edifícios
culturais, arranjos exteriores e urbanísticos
ou bares a fábricas, sedes de bombeiros
e até uma capela mortuária”, segundo
apresenta.
Face a toda esta diversidade, ainda
hoje Rui Torre assegura que o segredo está
na relação aberta e honesta que mantém
com o cliente: “A ideia é que entre como
cliente e saia como amigo”.
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After completing his studies in architecture at the Faculty of Architecture of
Porto, Rui Torre decided to return to his
hometown. His expertise in the field has
been strengthening his recognition and
prestige, making him sought after by a
certain type of clients that value an architectonic style which is “simple, contained
and minimalistic”.
The atelier operates in the historical
center of Viana and, despite this being an
area of “conditioned construction”, given
the historical analysis of the piece and of
its own constructive functions, “rehabilitation has gained a great impact” due to the
gradual increase in tourism and foreign
investment in Portugal. According to the
architect, “architecture is a cultural act and
urbanism is the area that demonstrates
the relationship between man and nature”.
Throughout these years, there have
been many projects that have remained in
the memory and which reflect his vision,
from “cultural buildings, exterior and urban
arrangements, bars to factories, firemen’s
quarters and even a mortuary chapel”.
Towards all of this diversity, even today Rui Torre assures that the secret lies
in the open and honest relationship that
he maintains with the client: “The idea is
that he enters as a customer and leaves
as a friend”.

www.ruitorre.eu/pt/
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30 anos ao
serviço da
cidade

