
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biografia/biography 
 

 

 

RUI Manuel Ferreira Pereira ÓRFÃO nasceu em de 

Leiria em 1958. 

 

Licenciado pela Faculdade de Arquitectura da 

Universidade Técnica de Lisboa em 1991. Estudou  

Engenharia Civil na Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade de Coimbra entre 

1976-1982.  

 

Desenvolve trabalho como arquitecto em gabinete 

próprio ou em parceria, tendo projectado e 

construído diversos edifícios em programas de 

habitação unifamiliar e colectiva, equipamentos 

escolares, jardins de infância, centro de saúde, 

edifícios de serviços, arquitectura de exposições, 

interiores, paisagismo, com especial destaque para 

trabalhos de recuperação e reabilitação de 

património, e museologia.  

Nessa área foi distinguido com os prémios Korrodi 

em 2010 e 2012 pela recuperação e valorização do 

Palacete dos Guerra e pela Solar da família Ataíde, 

Casa do Terreiro, ambos em Leiria.  

 

Em 2003 pelo seu projecto da Escola e Jardim de 

Infância do Alto do Faia em Telheiras-Lisboa, 

recebeu o primeiro prémio de Eficiência Energética. 

 

Desde 2003 que trabalha na reconversão e 

valorização dos espaços da Fundação Portuguesa 

das Comunicações/Museu das Comunicações 

sendo o responsável pela implementação da 

exposições permanente e pela arquitectura e 

curadoria das exposições temporárias. 

 

Desde 1978 tem desenvolvido trabalho artístico 

sendo pioneiro da performance-arte em Portugal, 

tendo exposto em numerosas certames. Foi 

coordenador e elemento de diversos colectivos 

artísticos. Está representado na colecção de Arte 

da Fundação Calouste Gulbenkian. 

 

RUI ÓRFÃO 
Avenida Visconde Valmor 9, 4º Dto  

1000 – 289 Lisboa 

Tel.: 21 887 25 49 – 91 99 88 950 

 Email: ruiorfao@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rui Manuel Ferreira Pereira Órfão was born in Leiria 

in1958. 

He graduated in Architecture at the Faculdade de 

Arquitectura of the Universidade Técnica of Lisbon, in 

1991, and studied Civil Engineer at the Faculdade de 

Ciências e Tecnologia of Universidade de Coimbra 

between 1976-1982. Since then he is working as an 

independent architect, also in collaboration and 

partnerships 

He designed and build projects in a large variety, starting 

from singular and collective housing, service buildings, 

also schools, kindergärten, health centers, and developed 

interior solutions for exhibitions, shops, restauration and 

nightlife, often with special attention towards 

museological or patrimonial circumstances. 

He has been awarded with the Korrodi prize in 2010 and 

2012 for the restructuration and renovation of the ‘Palácio 

Guerra’ and ‘Solar’ of Ataíde’s familly - the ‘Casa do 

Terreiro’, both in Leiria. 

In 2003 his project for the Alto do Faia school in Lisbon 

was awarded the first prize for energetic efficiency. 

Since 2003 he works for the Fundação Portuguesa das 

Comunicações in Lisbon, focussed on the renovation of 

the public áreas of the large building complex that houses 

the Portuguese Post and Telecomunication Museum, 

where he also designs its permanent and temporay 

exhibitions.  

As an artist he is creative since 1978, being a pioneer in 

art performance in Portugal. Some of his work is 

presented in the collection of the Fundação Calouste 

Gulbenkian in Lisbon. 
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