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AS MULHERES NA CULTURA E NA SALVAGUARDA  

DO PATRIMÓNIO IMATERIAL DA REGIÃO CENTRO 

Arquitetura 

 

Sílvia Bernardino 

 

 

 

Nasceu em abril de 1975 e vive em 
Leiria.  
Licenciada em arquitetura pela Escola 
Universitária das Artes de Coimbra 
(EAUC) em 1998. Em 2007 funda o 
atelier de arquitetura e design de 

Interiores Sílvia Bernardino| ONZE, na sua cidade e em 2013 o projeto IMPROVISO® de que é 
mentora. Um espaço criativo, que oferece produtos com raízes portuguesas e onde se dá vida 
aos ofícios tradicionalmente portugueses aliados a um design contemporâneo.  
Partilha em eventos e workshops experiências que fomentam a transmissão dos saberes 
tradicionais portugueses. O projeto Improviso aposta em objetos que combinam artesanato e 
reciclagem de materiais, utilizando técnicas do passado. Reciclar uma matéria prima que está 
em fim de vida e de um modo inovador juntar o tradicional com o moderno, transformando 
cada produto numa peça única. Valoriza a singularidade e simplicidade de cada peça e de cada 
autor, criando uma estória e identidade para cada produto. Na Improviso cada produto é único 
e leva consigo um pedaço de vida. 
 
Em 2019 recebeu o Prémio| Margres Architecture Award, que pela primeira vez é atribuído a 
uma mulher. Em 2020 ganha o concurso ideia/conceção da Reabilitação das piscinas Oceânicas 
de Oeiras e de obras de reabilitação de edifícios no centro histórico da cidade de Leiria.  
Atualmente integra a candidatura da Cidade de Leiria a Capital Europeia da Cultura | Rede 
Cultura 2027. Colabora ainda com o Município de Leiria e entidades artísticas em eventos da 
cidade de Leiria e formação/workshops.  
 
A fotografia tem sido também uma das suas expressões artísticas, transformando em imagem 
as palavras, as narrativas em fotografia, nesta área colabora com escritores portugueses, num 
projeto que envolve fotografia e palavras, um blog coletivo - Fotografar Palavras. 


