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Nota BiográficaNota BiográficaNota BiográficaNota Biográfica    

 Responsável pelo restauro dos seis órgãos da Basílica do Palácio de Mafra, 

construídos no reinado de D. João VI, conjunto único no mundo e que 
representa o expoente da escola de organaria portuguesa, cujo trabalho foi 
inaugurado em 15 de Maio de 2010. Este

o Prémio Europa Nostra (Junho de 2012). Tem desenvolvido trabalho de 
investigação fundado na
diferenças existentes entre os órgãos espanhóis e portugueses, a pa
segunda metade do século XVIII, reconhecendo a partir daí, a existência de um 

instrumento próprio de construção portuguesa, embora a sua estrutura base se 
identifique com a tradição daquele que designamos Organaria Ibérica. Tem 
desenvolvido trabalh

Portugal, incluindo as regiões autónomas de Açores e Madeira.
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ACHADO 

MESTRE ORGANEIRO 

Responsável pelo restauro dos seis órgãos da Basílica do Palácio de Mafra, 

construídos no reinado de D. João VI, conjunto único no mundo e que 
representa o expoente da escola de organaria portuguesa, cujo trabalho foi 
inaugurado em 15 de Maio de 2010. Este trabalho de restauro reconhecido com 

o Prémio Europa Nostra (Junho de 2012). Tem desenvolvido trabalho de 
investigação fundado na praxis de restauro no sentido de avaliar tecnicamente as
diferenças existentes entre os órgãos espanhóis e portugueses, a pa
segunda metade do século XVIII, reconhecendo a partir daí, a existência de um 

instrumento próprio de construção portuguesa, embora a sua estrutura base se 
identifique com a tradição daquele que designamos Organaria Ibérica. Tem 
desenvolvido trabalho extensivo no domínio do inventário de 

Portugal, incluindo as regiões autónomas de Açores e Madeira.
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Responsável pelo restauro dos seis órgãos da Basílica do Palácio de Mafra, 

construídos no reinado de D. João VI, conjunto único no mundo e que 
representa o expoente da escola de organaria portuguesa, cujo trabalho foi 

trabalho de restauro reconhecido com 

o Prémio Europa Nostra (Junho de 2012). Tem desenvolvido trabalho de 
tido de avaliar tecnicamente as 

diferenças existentes entre os órgãos espanhóis e portugueses, a partir da 
segunda metade do século XVIII, reconhecendo a partir daí, a existência de um 

instrumento próprio de construção portuguesa, embora a sua estrutura base se 
identifique com a tradição daquele que designamos Organaria Ibérica. Tem 

o extensivo no domínio do inventário de órgãos em 

Portugal, incluindo as regiões autónomas de Açores e Madeira. 


