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UM OLHAR 
SOBRE RAUL LINO
O arquitecto Raul Lino (1879-1974) elegeu Sintra como um dos

«destinos favoritos». A Câmara local, em colaboração com o

Instituto Português do Património Arquitectónico (IPPAR) e com o

apoio da Secção Regional Sul, decidiu mostrar a importância da

região na obra deste autor controverso, agora que passam 125

anos do seu nascimento. 

«Um Olhar sobre Sintra», exposição que pode ser vista no Palácio

Nacional de Sintra até 8 de Novembro, passa em revista obras

emblemáticas do autor e referências da arquitectura portuguesa,

evidencia a teorização do seu trabalho, através de várias publica-

ções, e revela, com desenhos a lápis e aguarela de paisagens,

monumentos ou pormenores de construção, um talento de dese-

nhador menos conhecido do grande público. 

Entre as obras emblemáticas está, naturalmente a Casa do

Cipreste (o cipreste seria adoptado como sigla por Raul Lino e a

Câmara de Sintra escolheu a sua imagem para símbolo desta

exposição). Com origem num desafio do pai e edificada numa

pedreira, a Casa do Cipreste, em São Pedro de Sintra (1912),

«desenvolve-se organicamente entre os declives do terreno e cria

uma harmonia irrepreensível com a paisagem», lê-se no catálogo

da exposição. Desta casa avistava-se uma das suas paixões maio-

res, o Palácio Nacional de Sintra e foi na Casa do Cipreste que

organizou vários serões frequentados pela elite cultural do princí-

pio do século XX. 

A forte presença da casa desenhada sobre as escarpas das

Azenhas do Mar (Casa Branca, 1921), para que as filhas pudessem

gozar dos ares do Atlântico e de um horizonte quase sem limites,

é outra obra emblemática para descobrir na exposição. 

Por detrás do desenho dos imóveis, estava uma lógica de pensa-

mento que transmitiu publicamente por diversas formas. Em 1918,

publicou «A Nossa Casa - apontamentos sobre o bom gosto na cons-

trução de casas simples», um título que é um programa mental e

que os contemporâneos receberam entusiasticamente: em cinco

anos teve quatro edições, num país maioritariamente iletrado. 

Em 1933, publicaria «Casas Portuguesas, apontamentos sobre o

bom gosto na construção de casas simples», uma das mais lidas

obras da arquitectura portuguesa. Mantinha, também, uma cola-

boração regular com a imprensa da época e uma colaboração na

revista «Panorama» e nos boletins da Sociedade Nacional de Belas

Artes e da Academia Nacional de Belas Artes. 

A terceira dimensão essencial a descobrir na exposição é o seu

talento de pintor e desenhador. 
z 10h-17h30 (última entrada às 16h30)

z Encerra às quartas-feiras

z O acesso à exposição está incluído no ingresso 

ao Palácio Nacional de Sintra (4 euros)

z Descontos para cartão-jovem, jovens até 25 anos e reformados (2 euros)

z Gratuito: domingos e feriados até às 14h e grupos escolares por

marcação Tel. 219 106 840/841

TRÊS VISITAS
OBRAS DO MOSTEIRO DE ALCOBAÇA
A DELEGAÇÃO DE LEIRIA DA ORDEM DOS ARQUITECTOS ORGA-
NIZOU, EM 18 DE JUNHO, UMA VISITA GUIADA PELO ARQUITEC-
TO GONÇALO BYRNE ÀS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA ZONA
ENVOLVENTE DO MOSTEIRO DE SANTA MARIA DE ALCOBAÇA.
JAIME NETO, SECRETÁRIO DA DELEGAÇÃO DE LEIRIA, FOI UM
DOS 50 VISITANTES. CONTA O QUE VIU E EQUACIONA OS PRO-
BLEMAS LIGADOS AO MONUMENTO PATRIMÓNIO MUNDIAL NO
CONTEXTO DA CIDADE (CONVIDAMO-LO A LER O TEXTO EM
WWW.OASRS.ORG)

Arquitectos, engenheiros, responsáveis do Instituto Português do

Património Arquitectónico (IPPAR), elementos da Câmara

Municipal de Alcobaça, estudantes e jornalistas conviveram e pas-

searam por zonas do Mosteiro habitualmente fechadas ao público. 

O autor do projecto de requalificação (de parte do Mosteiro e da

envolvente), Gonçalo Byrne, foi o guia desta viagem pelo passado,

mas simultaneamente com os olhos postos no futuro. Revelou-se

muito competente e assertivo na sustentação da continuidade

histórica das suas ideias arquitectónicas.

A manhã foi consagrada às obras de requalificação da parte inter-

na do Mosteiro, com a presença da directora, Isabel Costeira, que

prestou esclarecimentos sobre a história do Mosteiro e a actuação

do IPPAR ao longo do tempo. A tarde foi dedicada às obras de

requalificação do terreiro e zona envolvente do Mosteiro, acompa-

nhada pelo arquitecto Falcão de Campos. 

Na parte final do almoço, entre a manhã e a tarde, o engenheiro

José Pedro Tavares discursou sobre a situação territorial das

áreas envolventes ao Mosteiro, dando especial relevância ao sis-

tema hidráulico implementado pelos monges da Ordem de Cister.

As inscrições na visita, gratuitas, incluíram documentação rele-

vante, nomeadamente um texto do arquitecto Gil Moreira sobre a

história do Terreiro do Mosteiro (que analisa os sucessivos projec-

tos de transformação física ao longo do tempo) e desenhos do

projecto de execução das obras de requalificação, da autoria de

Gonçalo Byrne. 

REUNIÃO DE OBRA
EM MONTEMOR-O-VELHO
A segunda ronda da iniciativa «Reunião de Obra», que pretende

dar a conhecer arquitectura de «excelência», consistiu numa visi-

ta à intervenção no Núcleo Histórico de Montemor-o-Velho, a 9 de

Julho. Miguel Figueira, do Gabinete Técnico Local da Câmara

Municipal de Montemor-o-Velho, conduziu a visita. A exposição

respectiva, na sede da Ordem dos Arquitectos, decorreu de 7 a 28

de Julho. 

Núcleo do Baixo Alentejo
DUAS HABITAÇÕES DE 
JOÃO PEDRO FALCÃO DE CAMPOS 
No dia 30 de Julho, o arquitecto João Pedro Falcão de Campos con-

duziu uma visita a duas habitações particulares da sua autoria em

Alcoutim e Castro Marim, no âmbito da iniciativa «Obra Aberta» -

que contempla obras de referência da arquitectura do século XX. 

As duas habitações particulares estão sobre o rio Guadiana, uma

de encosta, na esteva e no xisto, outra de ria, na salina e no aluvi-

ão. Ambas estão afectas ao lugar. Em caminho, foi informalmente

visitada a Igreja do Espírito Santo no concelho de Mértola onde foi

apreciada a merecida obra de discreto restauro, de autoria do

arquitecto Eugénio Castro Caldas.

Esta visita, promovida pelo Núcleo do Baixo Alentejo, tinha come-

çado com a apresentação na sede do Núcleo, também pelo arqui-

tecto João Pedro Falcão de Campos, do Projecto de Requalificação

da Zona Envolvente ao Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça (ver

texto sobre este assunto). 
NUNO MOQUENCO, 

COORDENADOR DA COMISSÃO INSTALADORA DO NÚCLEO DO BAIXO ALENTEJO

LCG

nuno moquenco

nuno moquenco
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AMPLIAÇÃO DAS
BOLSAS DE COLABORADORES
EXTERNOS DA OA_SRN
Atendendo ao crescimento exponencial do número de solicitações

colocadas à Secção Regional do Norte (SRN) da Ordem nas áreas

disciplinares, de resolução alternativa de conflitos e da acção pericial,

torna-se necessário alargar as respectivas bolsas de colaboradores

externos. Para esse efeito, a SRN pretende captar novos

colaboradores nas áreas a seguir referidas, convidando os

interessados, que reúnam as condições necessárias para as funções

em questão, a inscreverem-se nas respectivas sessões de

esclarecimentos (gratuitas), as quais irão realizar-se nas datas abaixo

referidas, no centro de formação da SRN sito na Rua da Restauração

477-1.º, no Porto (antigas instalações da AAP). 

Nas sessões de esclarecimento, os interessados serão melhor

informados da natureza das funções e das condições, modo, prazo e

local para a apresentação das suas candidaturas.

A inscrição poderá ser feita até à antevéspera das sessões, por e-mail,

através de contacto telefónico feito para a SRN ou presencialmente

no balcão da secretaria da SRN. 

RELATORES DE
PROCEDIMENTO DISCIPLINAR (m/f)
SESSÃO DE ESCLARECIMENTO
23 SETEMBRO 2005, PELAS 18:15H
1. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS FUNÇÕES
Uma vez nomeado pelo Conselho Regional de Disciplina do Norte, o

relator é responsável pelo desenrolar dos processos de inquérito e

dos processos disciplinares, sendo a pessoa a quem incumbe

promover as diligências de instrução, designadamente, a recolha de

provas, a inquirição dos intervenientes e das testemunhas, bem como

elaborar os despachos de acusação e os relatórios finais, a fim de

serem submetidos à apreciação e decisão do Conselho Regional de

Disciplina.

Incumbe-lhe, pois, um papel preponderante na efectivação do

exercício do poder disciplinar por parte da Secção Regional do Norte

da Ordem dos Arquitectos.

As funções de relator são remuneradas em função das horas

dispendidas em cada processo.
2. CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A FUNÇÃO
a) Ser arquitecto e membro de pleno direito da Ordem dos

Arquitectos com, pelo menos, três anos de inscrição;

b) Não ter quotas em atraso por período superior a um trimestre,

c) Não lhe ter sido aplicada qualquer sanção disciplinar nos últimos

cinco anos.
3. PERFIL PRETENDIDO
a) Experiência profissional no âmbito da arquitectura superior a

cinco anos, a comprovar mediante a apresentação de curriculum

profissional;

b) Domínio da língua portuguesa, particularmente ao nível da escrita;

c) Disponibilidade de tempo para o exercício das funções compatível

com os horários de funcionamento da Secção Regional;

d) Interesse pela deontologia profissional e pela acção disciplinar;

e) Sentido de responsabilidade e de rigor, nomeadamente no

cumprimento de prazos;

f) Conhecimento do Estatuto da Ordem dos Arquitectos, do

Regulamento de Deontologia e do Regulamento do Procedimento

Disciplinar;

g) Disponibilidade para frequentar acção de formação para relatores,

a ministrar pela SRN em Outubro/Novembro de 2005;

h) Aceitar assumir compromisso de honra para o diligente exercício da

função.

MEDIADORES DE CONFLITO (m/f)
SESSÃO DE ESCLARECIMENTO
30 SETEMBRO 2005, PELAS 18:15H
1. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS FUNÇÕES
Uma vez nomeado pelo Conselho Directivo Regional do Norte (e

aceite pelas partes em conflito), o mediador de conflito é

responsável por conduzir, num quadro extra-judicial, a conciliação

das partes envolvidas, com recurso a um processo de negociação

permanente e continuado, assumindo-se como um agente neutro

aos interesses em presença e como um interveniente que, nunca

decidindo ou impondo uma solução, procura que as partes

envolvidas, participem per si activamente na busca da melhor

solução para os seus interesses em conflito.

Pela sua acção detém, assim, uma responsabilidade decisiva na

redução do nível de conflituosidade entre colegas ou entre colegas e

terceiros (clientes, etc.), susceptível de poder reduzir, por sua vez, o

número de queixas submetidas à jurisdição disciplinar dos Conselhos

Disciplinares da Ordem. 

As funções de mediador de conflito são remuneradas em função das

horas dispendidas em cada processo.
2. CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A FUNÇÃO
a) Ser arquitecto e membro de pleno direito da Ordem dos

Arquitectos com, pelo menos, três anos de inscrição;

b) Não ter quotas em atraso por período superior a um trimestre.
3. PERFIL PRETENDIDO
a) Experiência profissional no âmbito da arquitectura superior a

cinco anos, a comprovar mediante a apresentação de curriculum

profissional;

b) Domínio da língua portuguesa, particularmente ao nível da escrita;

c) Disponibilidade de tempo para o exercício das funções compatível

com os horários de funcionamento da Secção Regional;

d) Sentido de responsabilidade e de rigor, nomeadamente no

cumprimento de prazos;

e) Disponibilidade para frequentar seminários de formação de

mediadores, a ministrar pela SRN durante 2006;

f) Aceitar assumir compromisso de honra para o diligente exercício da

função.

PERITOS (m/f)
SESSÃO DE ESCLARECIMENTO
7 OUTUBRO 2005, PELAS 18:15H
1. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS FUNÇÕES
Uma vez nomeado pelo Conselho Directivo Regional do Norte, a

convite dos Tribunais Judiciais (no caso dos processos judiciais) ou a

convite de uma ou ambas as partes (no caso dos processo de

resolução alternativa de conflitos), o perito é responsável por emitir,

após minucioso exame, vistoria ou avaliação a um trabalho, a uma

obra ou prestação de serviços realizada, parecer técnico ou laudo de

honorários fundamentado, com base nos saberes adquiridos no

contexto da sua prática profissional, investigação técnica, académica

e/ou científica.

As funções de perito são remuneradas em função das horas

dispendidas em cada processo.
2. CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A FUNÇÃO
a) Ser arquitecto e membro de pleno direito da Ordem dos

Arquitectos com, pelo menos, cinco anos de inscrição;

b) Não ter quotas em atraso por período superior a um trimestre.
3. PERFIL PRETENDIDO
a) Experiência profissional no âmbito da arquitectura superior a dez

anos, a comprovar mediante a apresentação de curriculum

profissional e/ou, em alternativa, conhecimento técnicos, académicos

e científicos em áreas de especialização correlacionadas, a

comprovar, nomeadamente, por certificados de formação;

b) Domínio da língua portuguesa, particularmente ao nível da escrita;

c) Disponibilidade de tempo para o exercício das funções compatível

com os horários de funcionamento da Secção Regional;

d) Interesse pela acção pericial;

e) Sentido de responsabilidade e de rigor, nomeadamente no

cumprimento de prazos;

f) Disponibilidade para frequentar seminários de formação de peritos,

a ministrar pela SRN durante 2006;

g) Aceitar assumir compromisso de honra para o diligente exercício da

função.

VISITAS ORIENTADAS DE ARQUITECTURA
CONVITE A ENTIDADES QUE FAZEM VISITAS
Tendo em conta o número de pedidos de visitas orientadas 

de arquitectura que têm sido feitos à OA-SRN, a Ordem convida

entidades que se propõe prestar este tipo de serviço a enviarem 

os seus currículos com o intuíto de facultar e divulgar estes contactos 

a quem os solicite. 

Os nomes das entidades serão publicitados no mensageiro 

e posteriormente no site da OA-SRN.
Os currículos devem ser enviados em suporte informático para: 

cultura@oasrn.org

Ou por correio para:

Visitas Orientadas de Arquitectura

Ordem dos Arquitectos - SRN

Rua de D. Hugo 5-7, 4050-305 Porto

O arquitecto Manuel Gomes da

Costa, de 84 anos, foi nomeado

membro honorário da Ordem

dos Arquitectos numa

cerimónia, na Escola de

Hotelaria e Turismo do Algarve,

que marcou, igualmente, a

abertura da exposição «Habitar

Portugal 2000-2002» em Faro, a

30 de Julho último. 

Leonor Cintra Gomes,

presidente do CDRSul, anunciou

e entregou a distinção ao

homenageado, que estava

acompanhado da família. Na

ocasião, José Manuel

Rodrigues, autor da proposta e

vogal do CDRSul, disse que a

obra de Manuel Gomes da

Costa «contribui de forma

decisiva para o incremento de

uma dimensão cultural na

produção arquitectónica

portuguesa do século XX» na

zona do Algarve, «onde o

legado da produção erudita de

arquitectura é escasso». 

«Na sua vasta obra e acção,

Manuel Gomes da Costa soube

assimilar a consciência de uma

responsabilidade social no

quadro de uma produção

arquitectónica que tem de estar

'ao alcance do maior número'»,

escreve, por seu lado, Ana

Tostões, num texto de

homenagem. «Referenciado à

moderna Arquitectura

Brasileira e à figura de Le

Corbusier, iniciou a sua carreira

comprometido com 'a sagrada

missão de construir

racionalmente casas no sentido

de manter o equilíbrio da

sociedade'». (texto integral de

Ana Tostões em

www.oasrs.org). 

Para assinalar a abertura da

exposição «Habitar Portugal

2000-2002» estiveram

presentes, também, João

Afonso, secretário do Conselho

Directivo Nacional, Luís Tavares

Pereira, comissário do Sul da

exposição «Habitar Portugal»,

Jorge Queiroz, programador da

área das Artes Plásticas da Faro

– Capital Nacional da Cultura

2005 e António Rosa Mendes,

presidente desta estrutura. 

António Rosa Mendes revelou, a

propósito, que tinha sido criado

numa casa projectada por

Manuel Gomes da Costa, em

Cacela, de que guarda boas

memórias e sobre a qual se

desfez em elogios. 
ANTÓNIO HENRIQUES

MANUEL GOMES DA COSTA 
MEMBRO HONORÁRIO DA ORDEM DOS ARQUITECTOS

LCG

João Afonso

João Afonso

João Afonso

João Afonso
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LCG



04 ARQUITECTOS

ELEIÇÕES PARA 
A DIRECÇÃO DA
DELEGAÇÃO DO
ALGARVE E
SECRETARIADOS
DOS NÚCLEOS 
DO LITORAL
ALENTEJANO,
BAIXO ALENTEJO 
E MÉDIO TEJO 
18 DE NOVEMBRO DE 2005
A Secção Regional do Sul (SRS) tem vindo a
incentivar a constituição de Núcleos e
Delegações da Ordem, seja através da reacti-
vação de estruturas existentes seja pela cria-
ção de novas estruturas descentralizadas.  Os
Núcleos e Delegações constituem um meio
privilegiado de aproximação da Ordem aos
membros e, simultaneamente, permitem
divulgar o papel do arquitecto contribuindo
para a valorização da actividade e da profis-
são. Neste momento, estão constituídas
cinco Delegações e três Núcleos com os quais,
neste mandato, já se efectivaram duas reu-
niões de trabalho, em Março e em Julho.
Ainda este ano está previsto a realização de
um encontro geral de Núcleos e Delegações
que possibilitará a troca de experiências e a
definição de orientações comuns de actua-
ção. No final de 2003, realizaram-se eleições
para as Delegações dos Açores, Madeira,
Leiria e Castelo Branco. Este ano, realizar-se-
ão as eleições para os Núcleos do Litoral
Alentejano, Baixo Alentejo e Médio Tejo e
para a Delegação do Algarve. Neste mandato
procurar-se-á, ainda, incentivar a criação de
mais estruturas descentralizadas da SRS, de
forma a cobrir o restante território afecto à
zona sul. 

Calendário Eleitoral 
6 A 19 DE OUTUBRO DE 2005
Apresentação de candidaturas

A apresentação de candidaturas deve ser feita na sede da Ordem

dos Arquitectos (Travessa do Carvalho, 21-25, em Lisboa) de 6 de

Outubro até às 17h de 19 de Outubro. 

20 E 21 DE OUTUBRO DE 2005
Apreciação das candidaturas pela Comissão Eleitoral Regional

(CER) e nomeação das Comissões Eleitorais Locais. 

Constituição da Comissão Eleitoral Regional: membros da Mesa

da Assembleia Regional e delegados das listas.

Constituição das Comissões Eleitorais Locais: um membro dos órgãos

Sociais da O A, em representação da CER e delegados das listas.

24 A 26 DE OUTUBRO DE 2005
Saneamento processual de candidaturas, se necessário.

27 DE OUTUBRO A 16 DE NOVEMBRO DE 2005
Campanha eleitoral.

18 DE NOVEMBRO DE 2005, DAS 15H ÀS 21H
Acto Eleitoral.

O voto pode ser presencial ou por correspondência devendo,

neste último caso, ser recebido até à hora do fecho do acto

eleitoral.

CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS 
À DIRECÇÃO DA DELEGAÇÃO (PROCESSO EM DUPLICADO)
z Lista de candidatos incluindo nome e número de associado 

e declaração de aceitação da candidatura e de inexistência de

incompatibilidades (mínimo de 3 e máximo de 7 elementos, todos

arquitectos efectivos); indicar os candidatos a Presidente,

Secretário, Tesoureiro e vogais. 

z Delegado de lista que integrará a Comissão Eleitoral (não pode

ser candidato); indicação de nome, número de membro, morada 

e telefones.

z Lista de subscritores (mínimo 5% dos membros efectivos

inscritos na área territorial).

z Programa eleitoral (máx.2 páginas A4, sem espaços).

CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS AOS
SECRETARIADOS DOS NÚCLEOS (PROCESSO EM DUPLICADO)
z Lista de candidatos incluindo nome e número de associado 

e declaração de aceitação da candidatura e de inexistência de

incompatibilidades (5 efectivos e 2 suplentes, todos arquitectos

efectivos)

z Delegado de lista que integrará a Comissão Eleitoral (não pode

ser candidato); indicação de nome, número de membro, morada 

e telefones

z Lista de subscritores (mínimo 5% dos membros efectivos

inscritos na área territorial)

z Programa eleitoral (máx.2 páginas A4, sem espaços)
VICTOR MANUEL MESTRE DE OLIVEIRA, PRESIDENTE DA MESA 

DA ASSEMBLEIA REGIONAL DO SUL DA ORDEM DOS ARQUITECTOS 

DELEGAÇÕES E NÚCLEOS DA SECÇÃO REGIONAL SUL: 
ALGARVE COM MAIS ARQUITECTOS 
Das oito estruturas descentralizadas da Secção Regional Sul

(cinco delegações e três núcleos) é no Algarve que se verifica 

o maior número de arquitectos inscritos por habitante: 1,05

arquitectos por mil habitantes. Por contraste, é na Delegação de

Castelo Branco (que abrange Pinhal Interior Sul, Beira Interior Sul

e Cova da Beira) que o número de arquitectos é menor: 0,31 por

mil habitantes. 

Os concelhos com mais arquitectos por mil habitantes são Faro 

e Lagos (1,77). Os concelhos com menos arquitectos são, por seu

lado, Ribeira Grande, nos Açores (0,07), Calheta, na Madeira (0,08)

e Idanha-a-Nova, em Castelo Branco (0,09). 

ESTRUTURAS DESCENTRALIZADAS REPRESENTAM 
15,23% DOS MEMBROS EFECTIVOS 
As Delegações e Núcleos da Secção Regional Sul têm,

actualmente, 1219 membros activos, ou seja, 15,23% do total 

dos profissionais em actividade na Secção Regional Sul. 

As delegações do Algarve e de Leiria concentram o maior 

número de profissionais activos.

fonte: Ordem dos Arquitectos – Base de Dados dos Membros (arquitectos inscritos),
Secretaria da Ordem dos Arquitectos – Secção Regional Sul e Instituto Nacional 
de Estatística - Censos 2001

DELEGAÇÕES
E NÚCLEOS

DELEGAÇÃO
ALGARVE

DELEGAÇÃO
MADEIRA

NÚCLEO LITORAL
ALENTEJANO

NÚCLEO BAIXO
ALENTEJO

DELEGAÇÃO
LEIRIA

NÚCLEO DO
MÉDIO TEJO

DELEGAÇÃO
AÇORES

DELEGAÇÃO
CASTELO BRANCO

CONCELHOS
ABRANGIDOS

16

11

5

13

21

10

19

11

POPULAÇÃO
EM 2001

395,218

245,011

99,976

133,105

505,567

188,316

241,763

208,063

MEMBROS
ACTIVOS

415

158

61

62

246

102

110

65

ARQUITECTOS
POR MIL

HABITANTES

1,05

0,64

0,61

0,47

0,49

0,54

0,45

0,31

C O N V O C A T Ó R I A 
Eleições para a Delegação do Algarve
18 DE NOVEMBRO DE 2005
No sentido de consolidar a actividade associativa da Delegação 

do Algarve da Ordem dos Arquitectos, que tem vindo a ser desenvolvida

pela respectiva Comissão Instaladora, são por este meio convocados

todos os membros da respectiva área geográfica, para participar no 

Acto Eleitoral com vista à eleição da direcção. A eleição decorrerá no dia

18 de Novembro de 2005, entre as 15.00 e as 21.00 horas, na sede da

Delegação, sita na Rua da Trindade, nº 1 B, em Faro. O voto pode ser

presencial ou por correspondência devendo, neste último caso, ser

recepcionado até à hora de fecho do acto eleitoral. O processo eleitoral

decorrerá de acordo com o calendário abaixo anunciado e o regulamento

eleitoral para o efeito aprovado. As candidaturas deverão ser

apresentadas nos termos referidos no regulamento eleitoral e enviadas

ou entregues em mão na OA-SRS, dentro dos prazos estipulados.

Uma vez aceites, as candidaturas com o respectivo programa 

e composição de lista ficarão disponíveis para consulta na sede 

da Secção Regional do Sul da OA e no site www.oasrs.org

Calendário Eleitoral
z Apresentação de candidaturas (data-limite): 19/10/2005
z Verificação de candidaturas pela Comissão Eleitoral (data-limite): 21/10/2005
z Prazo para eventual correcção de candidaturas (data-limite): 26/10/2005
z Período de campanha eleitoral (último dia): 16/11/2005
z Acto eleitoral: 18/11/2005
z Prazo para apresentação de reclamações (data-limite): 23/11/2005
z Prazo para análise e resposta às reclamações (data-limite): 30/11/2005

Lisboa, 5 de Setembro de 2005

A Presidente do Conselho Directivo Regional do Sul

LEONOR CINTRA GOMES

C O N V O C A T Ó R I A 
Eleições para o Núcleo do Litoral Alentejano
18 DE NOVEMBRO DE 2005
No sentido de consolidar a actividade associativa do Núcleo do Litoral

Alentejano da Ordem dos Arquitectos, que tem vindo a ser desenvolvida

pela respectiva Comissão Instaladora, são por este meio convocados todos

os membros da respectiva área geográfica, para participar no Acto

Eleitoral com vista à eleição do secretariado. A eleição decorrerá no dia 18

de Novembro de 2005, entre as 15.00 e as 21.00 horas, na sede do Núcleo,

sita na Rua do Parque (antigo Colégio de S. José), em Santiago do Cacém. 

O voto pode ser presencial ou por correspondência devendo, neste último

caso, ser recepcionado até à hora de fecho do acto eleitoral. O processo

eleitoral decorrerá de acordo com o calendário abaixo anunciado e o

regulamento eleitoral para o efeito aprovado. As candidaturas deverão ser

apresentadas nos termos referidos no regulamento eleitoral e enviadas ou

entregues em mão na OA-SRS, dentro dos prazos estipulados. Uma vez

aceites, as candidaturas com o respectivo programa e composição de lista

ficarão disponíveis para consulta na sede da Secção Regional do Sul da OA

e no site www.oasrs.org

Calendário eleitoral:
z Apresentação de candidaturas (data-limite): 19/10/2005
z Verificação de candidaturas pela Comissão Eleitoral (data-limite): 21/10/2005
z Prazo para eventual correcção de candidaturas (data-limite): 26/10/2005
z Período de campanha eleitoral (último dia): 16/11/2005
z Acto eleitoral: 18/11/2005
z Prazo para apresentação de reclamações (data-limite): 23/11/ 2005
z Prazo para análise e resposta às reclamações (data-limite): 30/11/2005

Lisboa, 5 de Setembro de 2005

A Presidente do Conselho Directivo Regional do Sul

LEONOR CINTRA GOMES
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NÚCLEOS
SRN

AVEIRO

COIMBRA

VISEU

BRAGA

MEMBROS
ACTIVOS

353

328

92

585

C O N V O C A T Ó R I A 
Eleições para o Núcleo do Baixo ALentejo
18 DE NOVEMBRO DE 2005
No sentido de consolidar a actividade associativa do Núcleo do Baixo

Alentejo da Ordem dos Arquitectos, que tem vindo a ser desenvolvida pela

respectiva Comissão Instaladora, são por este meio convocados todos os

membros da respectiva área geográfica, para participar no Acto Eleitoral

com vista à eleição do secretariado. A eleição decorrerá no dia 18 de

Novembro de 2005, entre as 15.00 e as 21.00 horas, na sede do Núcleo, 

sita na Rua D. Manuel I, nº 30, em Beja. O voto pode ser presencial ou por

correspondência devendo, neste último caso, ser recepcionado até à hora

de fecho do acto eleitoral. O processo eleitoral decorrerá de acordo com 

o calendário abaixo anunciado e o regulamento eleitoral para o efeito

aprovado. As candidaturas deverão ser apresentadas nos termos referidos

no regulamento eleitoral e enviadas ou entregues em mão na OA-SRS,

dentro dos prazos estipulados. Uma vez aceites, as candidaturas com 

o respectivo programa e composição de lista ficarão disponíveis para

consulta na sede da Secção Regional do Sul da OA e no site www.oasrs.org

Calendário Eleitoral
z Apresentação de candidaturas (data-limite): 19/10/2005
z Verificação de candidaturas pela Comissão Eleitoral (data-limite): 21/10/2005
z Prazo para eventual correcção de candidaturas (data-limite): 26/10/2005
z Período de campanha eleitoral (último dia): 16/11/2005
z Acto eleitoral: 18/11/2005
z Prazo para apresentação de reclamações (data-limite): 23/11/2005
z Prazo para análise e resposta às reclamações (data-limite): 30/11 - 2005

Lisboa, 5 de Setembro de 2005

A Presidente do Conselho Directivo Regional do Sul

LEONOR CINTRA GOMES

C O N V O C A T Ó R I A 
Eleições para o Núcleo do Médio Tejo
18 DE NOVEMBRO DE 2005
No sentido de consolidar a actividade associativa do Núcleo 
do Médio Tejo da Ordem dos Arquitectos, que tem vindo a ser
desenvolvida pela respectiva Comissão Instaladora, são por este
meio convocados todos os membros da respectiva área geográfica,
para participar no Acto Eleitoral com vista à eleição do
secretariado. A eleição decorrerá no dia 18 de Novembro de 2005,
entre as 15.00 e as 21.00 horas, na sede do Núcleo, sita na Rua D.
João V, nº 47- 49, em Abrantes. O voto pode ser presencial ou por
correspondência devendo, neste último caso, ser recepcionado 
até à hora de fecho do acto eleitoral. O processo eleitoral decorrerá
de acordo com o calendário abaixo anunciado e o regulamento
eleitoral para o efeito aprovado. As candidaturas deverão ser
apresentadas nos termos referidos no regulamento eleitoral 
e enviadas ou entregues em mão na OA-SRS, dentro dos prazos
estipulados. Uma vez aceites, as candidaturas com o respectivo
programa e composição de lista ficarão disponíveis para consulta
na sede da Secção Regional do Sul da OA e no site www.oasrs.org

Calendário Eleitoral
z Apresentação de candidaturas (data-limite): 19/10/2005
z Verificação de candidaturas pela Comissão Eleitoral (data-limite):
21/10/2005
z Prazo para eventual correcção de candidaturas (data-limite):
26/10/2005
z Período de campanha eleitoral (último dia): 16/11/2005
z Acto eleitoral: 18/11/2005
z Prazo para apresentação de reclamações (data-limite): 23/11/2005
z Prazo para análise e resposta às reclamações (data-limite):
30/11/2005
Lisboa, 5 de Setembro de 2005

A Presidente do Conselho Directivo Regional do Sul

LEONOR CINTRA GOMES

C O N V O C A T Ó R I A 
Eleições para o Núcleo de Arquitectos de Aveiro
27 DE OUTUBRO DE 2005
No sentido de incentivar a actividade associativa do Núcleo 
de Arquitectos da Região de Aveiro, cujo actual secretariado 
se encontra demissionário, é por este meio convocada a
realização da Assembleia de Núcleo, para o dia 27 de Outubro 
de 2005, pelas 21:00h, no HOTEL IMPERIAL, sito à Rua Doutor
Nascimento Leitão / Aveiro, com o objectivo de proceder à eleição
de um novo secretariado para o triénio 2005-2007. O processo
eleitoral decorrerá de acordo com o calendário abaixo anunciado
e o regulamento eleitoral para o efeito aprovado. As candidaturas
deverão ser apresentadas nos termos referidos no regulamento
eleitoral e enviadas ou entregues em mão na OA-SRN, dentro 
dos prazos estipulados. Uma vez aceites, as candidaturas com 
o respectivo programa e composição de lista ficarão disponíveis
para consulta na sede da Secção Regional do Norte da OA 
e no site www.oasrn.org.

Calendário Eleitoral
z Apresentação de candidaturas (data-limite): 29/09/2005
z Verificação de candidaturas pela Comissão Eleitoral (data-limite):
4/10/2005
z Prazo para eventual correcção de candidaturas (data-limite):
7/10/2005
z Período de campanha eleitoral (último dia): 25/10/2005
z Assembleia do núcleo para eleição do Secretariado: 27/10/2005
z Prazo para apresentação de reclamações (data-limite): 3/11/2005
z Prazo para análise e resposta às reclamações (data-limte):
10/11/2005

“… se, à hora marcada, não houver quórum de metade 
dos associados inscritos, a Assembleia reúne, em segunda
convocatória, às 21:30 horas do mesmo dia, com qualquer
número de associados”.
Porto, 5 de Setembro de 2005

O Presidente do Conselho Directivo Regional do Norte

JOÃO PEDRO SERÔDIO

C O N V O C A T Ó R I A 
Eleições para o Núcleo de Arquitectos de Braga
27 DE OUTUBRO DE 2005
No sentido de assegurar a actividade associativa do Núcleo de
Arquitectos da Região de Braga, cujo actual secretariado cessa
funções, é por este meio convocada a realização da Assembleia
de Núcleo, para o dia 27 de Outubro de 2005, pelas 21:00h, no
auditório da Escola Profissional de Braga, sita à Rua Augusto
Veloso / Braga, com o objectivo de proceder à eleição de um novo
secretariado para o triénio 2005-2007. O processo eleitoral
decorrerá de acordo com o calendário abaixo anunciado e o
regulamento eleitoral para o efeito aprovado. As candidaturas
deverão ser apresentadas nos termos referidos no regulamento
eleitoral e enviadas ou entregues em mão na OA-SRN, dentro dos
prazos estipulados. Uma vez aceites, as candidaturas com o
respectivo programa e composição de lista ficarão disponíveis
para consulta na sede da Secção Regional do Norte da OA e no
site www.oasrn.org.

Calendário Eleitoral
z Apresentação de candidaturas (data-limite): 29/09/2005
z Verificação de candidaturas pela Comissão Eleitoral (data-limite):
4/10/2005
z Prazo para eventual correcção de candidaturas (data-limite):
7/10/2005
z Período de campanha eleitoral (último dia): 25/10/2005
z Assembleia do núcleo para eleição do Secretariado: 27/10/2005
z Prazo para apresentação de reclamações (data-limite): 3/11/2005
z Prazo para análise e resposta às reclamações (data-limte):
10/11/2005

“… se, à hora marcada, não houver quórum de metade dos
associados inscritos, a Assembleia reúne, em segunda
convocatória, às 21:30 horas do mesmo dia, com qualquer
número de associados”.
Porto, 5 de Setembro de 2005

O Presidente do Conselho Directivo Regional do Norte

JOÃO PEDRO SERÔDIO

NÚCLEOS 
DA SRN
QUE FUTURO?
Sendo, por um lado, evidente o interesse na existência de estrutu-

ras locais descentralizadas e, por outro, patente a reduzida activi-

dade dos núcleos da SRN - actualmente 4 (Braga, Aveiro, Coimbra

e Viseu) - importa tomar medidas que invertam essa realidade.

Para o efeito urge, entre outros, melhorar as condições de fun-

cionamento dos núcleos, nomeadamente ao nível das instala-

ções e dos meios de trabalho, com vista a garantir a sua maior

operacionalidade. 

Nesse contexto, encontra-se em curso o desenvolvimento de uma

plataforma de trabalho informática, que permitirá aos secretaria-

dos dos núcleos desenvolver o seu trabalho quotidiano numa base

comum à da Secção Regional, acedendo por via remota a dados e

informação.

Tratando-se de uma plataforma equacionada de forma a permitir

a disponibilização de um elevado número de serviços on-line,

implicando necessariamente uma alteração do site da secção

regional, este passo decisivo significará que todos os arquitectos

terão iguais condições de acesso aos serviços da SRN, indepen-

dentemente de residirem no Porto ou não. 

Esta nova realidade emergente, a par da experiência do passado,

sugere-nos a necessidade de uma profunda reflexão sobre o papel

dos núcleos no contexto da actual orgânica de funcionamento da

SRN. Importa estabelecer uma nova normativa de funcionamento

que defina regras e procedimentos claros e transparentes, no

quadro de um novo regulamento interno de regulação da activida-

de dos núcleos e delegações.

De igual forma, a actual distribuição geográfica dos arquitectos no

país, as novas possibilidades de fácil deslocação, a nova organiza-

ção administrativa do país e a crescente colocação da arquitectu-

ra e do urbanismo num lugar central do debate público um pouco

por todo o país, impelem que se pondere sobre as novas funções a

atribuir aos núcleos existentes - e mesmo, sobre o seu número

e/ou a sua delimitação geográfica.

Contudo, para que possamos desenvolver todo este trabalho com

a participação efectiva dos secretariados dos núcleos, importa,

antes do mais - e porque o núcleo de Aveiro se encontra demissio-

nário (em face da fraca participação no acto eleitoral anterior) e o

de Braga terminou entretanto o seu mandato - iniciar o processo

que nos conduza à eleição destes dois secretariados. 

Esperamos que estes dois actos eleitorais sejam, ao nível da SRN,

os últimos realizados fora do calendário eleitoral para os órgãos

regionais e nacionais, pois defendemos eleições simultâneas para

todos os níveis da estrutura organizativa da Ordem, não só para

dar mais visibilidade à eleições dos núcleos, mas acima de tudo

para garantir uma correspondência de mandatos, da qual, esta-

mos convictos, resultará uma maior eficácia na acção.

Neste momento eleitoral que se aproxima, apelamos à mobiliza-

ção dos arquitectos da área de influência do núcleo de Aveiro e

Braga, esperando que múltiplas listas se constituam, enriquecen-

do assim o debate eleitoral, nomeadamente em torno das ques-

tões da actual prática profissional.

Gostaríamos igualmente de vir a registar uma maior participação

dos arquitectos nesses actos eleitorais, porque tal constituirá

tanto motivação para os elementos que vierem a ser eleitos, como

também um factor de acrescida responsabilização para todos nós. 
CRISTÓVÃO IKEN

ELEIÇÕES PARA OS SECRETARIADOS
DOS NÚCLEOS DE AVEIRO E BRAGA
27 DE OUTUBRO DE 2005
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RESULTADOS
PRÉMIO MUNICIPAL 
DE ARQUITECTURA 
«CONDE DE OEIRAS»
Os arquitectos Gonçalo Byrne
e Pilar Stichini Vilela são os
vencedores da quarta edição
do Prémio Municipal de
Arquitectura «Conde de
Oeiras». Os vencedores foram
anunciados a 13 de Julho, na
Adega do Palácio dos Arcos,
numa cerimónia em que
esteve presente o arquitecto
João Alves, em representação
do Conselho Directivo
Regional do Sul. 
O júri do prémio, instituído
pela Câmara Municipal de
Oeiras em 1991 mas que tem
tido uma atribuição irregular,
distinguiu o Centro de
Coordenação e Controlo
Marítimo de Algés, de Gonçalo
Byrne (na categoria de
intervenções de raiz) e um
edifício de habitação colectiva
e escritórios na Avenida
Patrão Lopes, em Paço de
Arcos, de Pilar Stichini Vilela
(na categoria de projectos de
recuperação/reconversão). 
O júri atribuiu, ainda, menções
honrosas em duas intervenções
de raiz: edifício de habitação
colectiva/comércio na Rua Dr.
Alfredo Costa, Miraflores, de
Miguel Mira George Rodrigues;
e moradia unifamiliar na Quinta
de São Miguel dos Arcos, em
Paço de Arcos, do MOA, a,
Atelier de Arquitectura. Uma
intervenção de recuperação
também foi distinguida com
menção honrosa: a Casa da
Dízima, em Paço de Arcos, de
Paulo Fernandes. 
A Ordem dos Arquitectos
participou no júri através do
arquitecto José Martinez da
Silva, um dos vencedores da
última edição (1998), com a
obra Centro Cultural da
Pedreira Italiana. Nesse ano, o
outro vencedor foi a Intergaup
com o Edifício Infante D.
Henrique. Além de José
Martinez, fizeram parte do júri
Teresa Zambujo, presidente da
Câmara Municipal de Oeiras, e
os arquitectos Pedro Gentil
Carrilho, Graça Sá Dantas e
Nuno Freitas Lopes.

A DECORRER
EUROPAN 8
URBANIDADE EUROPEIA E
PROJECTOS ESTRATÉGICOS
FECHO DAS INSCRIÇÕES E
ENTREGA DAS PROPOSTAS
Até 26 de Setembro pode
ainda fazer a sua inscrição no
website do concurso
www.europan-europe.com.
A entrega das propostas é feita
no secretariado nacional do
país do sítio escolhido pelo
concorrente ou equipa de
concorrentes. No caso de
entrega de várias propostas,
relativas a sítios diferentes
situados num país diferente,
são enviadas aos secretariados
nacionais respectivos.
Para entrega das propostas
directamente na sede do
secretariado nacional,
recordamos que o
secretariado da Europan
Portugal encerra às 17 horas.
As propostas podem também
ser enviadas por serviços
rápidos ou postais, nos termos
do regulamento do concurso.

PREMIADOS: 
Galinheiras – Europan 6 
Contrato assinado em Maio 2002
Cliente: Consórcio Hagen,
Somague e Edificadora Luz 
e Alves.
Em Lisboa, Ademar Machado 
e Meral Arslan acompanham 
a fase final da obra no Bairro
das Galinheiras; um CDH com
470 fogos.

REUNIÃO COMITÉ
CIENTÍFICO EUROPAN 
EM LISBOA
O Comité Científico da
Europan estará em Lisboa 
nos próximos dias 9 e 10 
de Setembro. A Associação
Europan Portugal receberá:
Pascal Amphoux (Suíça),
Carlos Arroyo (Espanha),
Andrea De Eccher (Itália), 
Finn Geipel (Alemanha), 
Gisle Lokken (Noruega), 
Hugo Hinsley (Reino Unido),
Bernard Reichen (França), Roger
Riewe (Áustria), Marcel Smets
(Bélgica), que reunirão para
preparar o Fórum das Cidades e
dos Júris que decorrerá, nesta
oitava edição, na vila de Sintra
em Janeiro próximo.
Também Yvette Jaggi
(Presidente da Europan),
Didier Rebois (Secretário-
Geral da Europan Europa),
Marco Studen (representante
do Comité Executivo) e
Cornelius Brekke
(representante da Comissão
Técnica Internacional)
participarão nos trabalhos.

PRÉMIO MUNICIPAL 
DE ARQUITECTURA DAS 
CALDAS DA RAINHA
A arquitecta Maximina
Almeida foi designada pela
Ordem dos Arquitectos para
vogal efectiva do júri do
Prémio Municipal de
Arquitectura das Caldas da
Rainha, que vai na segunda
edição. Este galardão é
distribuído por duas secções
distintas: edifícios novos e
edifícios recuperados. 

SOLUCIONES URBANAS 2005
Organizado pelo Consejo
Superior de Colegios de
Arquitectos de España,
convida os arquitectos e
estudantes de arquitectura
espanhóis e portugueses a
reflectirem sobre a habitação
e as suas formas nas cidades.
Esta edição propõe uma nova
abordagem: a escala urbana.
Distingue conjuntos
habitacionais construídos (nos
últimos cinco anos) e
propostas e ideias.
As inscrições terminam a 7 de
Outubro e a data limite para o
envio das propostas é 15 de
Novembro.
Informações

Consejo Superior de los Colegios de

Arquitectura de España

Paseo de la Castellana 12 - 28046 Madrid

Tel. 00 34 91 435 22 00

Fax 00 34 91 575 38 39

concursos@arquinex.es

www.cscae.com/su05

LIVING STEEL, INTERNATIONAL
COMPETITION FOR SUSTAINABLE
HOUSING
Informações – Cathy Johnson

Living Steel Competition Secretariat

825 Elliot Drive, Middletown

Ohio 45044, USA

cathy.johnson@livingsteel.org

www.livingstone.org

ERSKINE AWARD 
APPLICATION 2006
Inscrições até 31 de Janeiro de
2006. 
Informações

Pehr Mikael Sällström. 

Tel. 00 46-8-50557743, 

Fax 00 46-8-50557705 

pm.sallstrom@arkitekt.se  

www.arkitekt.se/erskinefonden 

Consulte toda 
a informação
actualizada relativa
aos concursos 
da OA-SRN em
www.oasrn.org

CONCURSOS LIVRARIA

PUBLICAÇÕES GG
Umprotocolo de colaboração assinado pela Gustavo Gili, Livraria A+A e Ordem estabelece que os
membros da ordem beneficiam de condições vantajosas na aquisição de novas publicações e edições
distribuidas pela GG durante o mês que segue a sua divulgação nos meios da ordem. Durante aquele
mês e sobre estas, a livraria A+A pratica um desconto de 20%. 
Livraria A+A, Livros e Objectos
Travessa do Carvalho 25
Tel. 213 421 927. Fax 213 421 928.

Capitel, Antón
La arquitectura del patio
Barcelona: GG
199 p., ISBN 84-252-2006-8

2G – Revista Internacional 
de Arquitectura
n.º 34
Sergison Bates
Textos de David Chipperfield,
Philip Ursprung, Adrian Forty,
Peter Allison

a+t : Revista Independiente
de Arquitectura + Tecnologia
Espacios colectivos
n.º 25
Ediciones a+t
Primavera de 2005

Hascher, Rainer; Jeska,
Simone; Klauck
Atlas de edificios de oficinas
Barcelon: Gustavo Gili
264 p., ISBN 84-252-1985-X

Bonet, Llaureç
Casas : nueva arquitectura
residencial
Barcelona: Loft
333 p., ISBN 84-95832-41-0

Francisco Mangado: 
obras y proyectos
Barcelona: Gustavo Gili
283 p. , ISBN 84-252-2025-4

Wilson, Andrew
Proyectos de jardines: 
200 ejemplos para
transformar su jardin
Barcelona: Gamma
256 p., ISBN 84-933951-0-2

Cañizares, Ana G. 
Edifícios singulares: 
nuevas creaciones 
de grandes arquitectos
Barcelona: Loft
190 p., ISBN 84-95832-9



9 > 10 SET
ENCONTRO INTERNACIONAL
FÓRUM RAIA
TERRITÓRIO, MEMÓRIA 
E FUTURO
Idanha-a-Nova 
Ainda está a tempo de se
inscrever no primeiro
encontro internacional
«Território, Memória e Futuro»
que vai discutir questões
relacionadas com o
ordenamento do território e a
reabilitação de centros
históricos e espaços públicos. 
Estão previstos três painéis de
discussão, nesta organização
conjunta da Secção Regional
Sul da Ordem dos Arquitectos
e da Câmara Municipal da
Idanha-a-Nova.
Maria Moita, 

Tel. 213 241 167 (14h30-17h30).

cultura2@oasrs.org

www.raia.oasrs.org

23 > 25 SET
CICLO DE CONFERÊNCIAS 
E WORKSHOP
CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL E
ENERGETICAMENTE EFICIENTE 
Auditório da Faculdade de
Arquitectura da Universidade
do Porto
Via Panorâmica S/N, Porto
das 09h30 às 13h00 
e das 14h30 às 18h30
Limitado a 100 participantes
Secção Regional do Norte, 

Tel. 222 074 250

bbelo@oasrn.org

Organizado pela Secção
Regional do Norte da Ordem
dos Arquitectos e pela Revista
Espaços, com a colaboração
do Arq. Miguel Veríssimo, 
o Ciclo procura esclarecer
noções e técnicas que
permitam desenvolver
métodos próprios ao nível da
intervenção, indo ao encontro
dos meios mais adequados
para responder com eficácia
às novas questões que
norteiam esta área de saber.
Este Ciclo tem por objecto
corporizar o acto cognitivo 
e multidisciplinar que deve
sustentar o intervir na cidade
como um todo e em cada uma
das suas partes.
As conferências serão
estruturadas nos seguintes
painéis:
1 Enquadramento
da ética à ecologia, 
envolvente sócio económica. 
2 Da Teoria à Práctica
sistemas passivos 
e sustentabilidade.
3 Práctica, Materiais,
Ferramentas
Co-organização: OA-SRN 
e Revista Espaços
Patrocinador Oficial: Portgás 
Apoios: Fradical e Tecminho

24 SET > 21 OUT
EXPOSIÇÃO
PRÉMIO SECIL DE
ARQUITECTURA 2004 
Palácio dos Capitães Generais,
em Angra do Heroísmo
das 9h00 às 17h30
Inauguração dia 24, às 19h00

3 OUT > 15 NOV
EXPOSIÇÃO
DESENHO NAS CIDADES,
ARQUITECTURA EM PORTUGAL
Escola de Hotelaria e Turismo
do Algarve, Largo de São
Francisco, em Faro
das 09h00 às 20h00
Inauguração dia 3, às 18h00

11 > 12 NOV
III SEMINÁRIO INTERNACIONAL
IAPXX
Auditório do Edifício Unidade
Pedagógica Central, Pólo II,
FCTUC, Coimbra
Informações na página 8

DIVULGAÇÃO/APOIO

14 > 16 SETEMBRO
CONFERÊNCIA
MELHORAR O DESEMPENHO
ENERGÉTICO-AMBIENTAL 
DA CIDADE DE LISBOA
Auditório Agostinho da Silva,
Universidade Lusófona,
Campo Grande 376, Lisboa
Ciclo de Conferências que a
Lisboa E-Nova promove em
colaboração com a Câmara
Municipal de Lisboa. O
primeiro dia é dedicado ao
tema da mobilidade
sustentável, antecedendo a
semana da mobilidade. O
segundo dia visa a temática do
ambiente construído,
debruçando-se sobre a forma
como o planeamento urbano
sustentável contribui para a
melhoria do desempenho
energético-ambiental da
cidade. O terceiro dia é
dedicado ao tema da
construção sustentável e
aborda um dos assuntos mais
actuais - a certificação
energética dos edifícios, nas
vésperas da transposição da
Directiva Europeia
2002/91/CE.
Inscrições até 7 de Setembro

Lisboa E-Nova – Agência Municipal 

de Energia-Ambiente de Lisboa

Rua dos Fanqueiros 38-1.º, 

1100-231 Lisboa

15 SET > 30 OUT
EXPERIMENTADESIGN
2005/BIENAL DE LISBOA
O MEIO É A MATÉRIA
Nesta edição, a
ExperimentaDesign propõe-se
invadir Lisboa com um
programa multidisciplinar de
eventos: exposições,
conferências/debates/ciclos, e
mais...
A Arquitectura estará em
(particular) destaque na «Casa
Portuguesa» (ver 17 set.).
Actualizações, notícias, participantes,

programa detalhado e inscrições:

Tel. 218 550 950. Fax 218 550 951.

info@experimentadesign.pt

www.experimentadesign.pt

16 SETEMBRO
CONFERÊNCIAS IPPAR 
PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO
REGISTO, INTERPRETAÇÃO 
E CRITÉRIOS DE INTERVENÇÃO
Museu Nacional de Etnologia,
Avenida Ilha da Madeira,
Lisboa
das 9h00 às 18h30
Entrada Livre, condicionada ao
número de lugares
disponíveis. 
Oradores :
Francesco Doglioni
Istituto Universitário
d'Architectura di Venezia.
Antoni González Moreno
Diputación de Barcelona.
Luís Caballero Zoreda 
Consejo Superior de
Investigaciones Científicas de
Madrid.
Luís Fontes
Universidade do Minho,
Unidade de Arqueologia.
José Aguiar
Faculdade de Arquitectura da
UTL.
Fernando Vegas López
Manzanares e Camilla Mileto
Universidad Politécnica de
Valencia.
IPPAR, Departamento de Estudos

Tel. 213 614 338.

de.ippar@ippar.pt ou

mramalho@ippar.pt

17 SET > 30 OUT 
EXPOSIÇÃO
A CASA PORTUGUESA
Cordoaria Nacional – Torreão
Nascente
O projecto procura
estabelecer uma relação
dinâmica e enriquecedora
entre o quadro disciplinar
específico da arquitectura e os
contextos social, cultural e
económico actuais.
Doze ateliers de arquitectura
nacionais são convidados a
conceber outras tantas
habitações que respondam às
necessidades e preocupações
da vida contemporânea,
recorrendo a materiais
reciclados, novas tecnologias e
sem perder de vista a
problemática do
desenvolvimento sustentado.
Para além de promover e
estimular a criação

arquitectónica nacional, A
CASA PORTUGUESA propõe
uma reflexão crítica em torno
da questão da habitação e do
espaço doméstico na
actualidade.
www.experimentadesign.pt

20 > 22 SETEMBRO
FEIRA DOS MATERIAIS 
E TECNOLOGIAS DA
CONSTRUÇÃO DO
INSTITUTO SUPERIOR
TÉCNICO 
CONSTRUIST 
Pavilhão de Civil do IST, Lisboa
Organização: nucleAr (Núcleo
de Estudantes de Arquitectura
do Instituto Superior Técnico)
e Fórum Civil (Núcleo de
Estudantes de Engenharia
Civil do Instituto Superior
Técnico)
nucleAr, 

Tel. 962 775 918 

ou nuclear@civil.ist.utl.pt

21 > 23 SETEMBRO
CONFERÊNCIA
INTERNACIONAL
A IMAGEM DOS CENTROS
HISTÓRICOS – BASES PARA 
A SUA SALVAGUARDA
Auditório da Reitoria da
Universidade de Coimbra
Promovida pelo Gabinete para
o Centro Histórico da Câmara
Municipal de Coimbra versará
temas como o papel da
salvaguarda dos centros
históricos na sustentabilidade
das cidades e das regiões em
que se inserem, a conservação
e manutenção do património
arquitectónico histórico, a
requalificação do espaço
público nos centros históricos
análise, diagnóstico e
soluções. Está prevista uma
visita guiada ao Centro
Histórico da cidade.
Inscrições até 15 de Setembro.

www.cm-coimbra.pt/gch/index2.html

23 SET > 7 OUT
EXPOSIÇÃO
RAUL LINO. CEM ANOS DEPOIS
Teatro Micaelense (Centro
Cultural e de Congressos),
Largo de São João, Ponta
Delgada, São Miguel, Açores. 
Terça a sábado, das 14h00 até
as 19h00. Domingo, das 15h00
as 18h00.
Esta Exposição itinerante,
comissariada por Claudio Sat,
dedicada a Raul Lino coincide
com o centenário da
construção das primeiras
casas que este arquitecto
projectou em Portugal, tendo
já sido apresentada nas
cidades de Coimbra, Guarda;
Veneza, Milão, Funchal e
Lisboa.
Organização – Teatro
Micaelense – Centro Cultural e
de Congressos, S.A.; Ordem
dos Arquitectos Delegação dos
Açores; Editorial Blau
Patrocínio – Coelho da Silva
Tel. 296 308 340.

7 > 12 OUTUBRO
IV SEMINÁRIO 
IBERO-AMERICANO 
DE CONSTRUÇÃO 
COM TERRA
IV SIACOT
III SEMINÁRIO DE
ARQUITECTURA DE TERRA 
EM PORTUGAL 
Convento da Orada, em
Monsaraz 
Organizados pela Escola
Superior Gallaecia, Fundação
Convento da Orada, Projecto
Ibero Americano Proterra, CdT
- Associação Centro da Terra e
o instituto norte-americano
GCI - Getty Conservation
Institut. 
siacot@centrodaterra.org

info@centrodaterra.org

www.esgallaecia.com/eventos_siacot.htm

21 E 28 OUTUBRO
CONFERÊNCIAS SOBRE 
RAUL LINO 
Palácio Valenças 
Rua Visconde Monserrate,
Sintra
Tel. 219 238 821
17h00
Conferências paralelas à
exposição Raul Lino - Um Olhar
sobre Sintra» (página 2).
Actualização da informação em

www.oasrs.org. 

Dia 21 Conferencistas: Irene
Maria de Sousa Ribeiro e
Raquel Henriques da Silva
Dia 28 Conferencistas: Ana
Tostões, Pedro Vieira de
Almeida

7 > 12 NOVEMBRO
SALÃO INTERNACIONAL 
DA CONSTRUÇÃO
BATIMAT 2005
O DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
Paris Expo, Porte de Versailles,
Paris, França
Tel. 00 33 1 70 59 91 84.

info@batimat.com

www.batimat.com

24 > 25 NOVEMBRO
I CONGRESSO NACIONAL DE
ARGAMASSAS DE CONSTRUÇÃO
FIL Parque das Nações, Lisboa
Associação Portuguesa de
Fabricantes de Argamassas de
Construção
Tel. 213 601 220. Fax 213 578 032.

geral@apfac.pt

www.apfac.pt

MESTRADOS/
PÓS-GRADUAÇÕES

1 > 30 SETEMBRO
INSCRIÇÕES
XI CURSO DE DIREITO DO
ORDENAMENTO, DO
URBANISMO E DO AMBIENTE
Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra
Ministrado pelo Centro de
Estudos de Direito do
Ordenamento, do Urbanismo e
do Ambiente – CEDOUA – e
coordenado pelo Prof. Doutor
Fernando Alves Correia.
Tel. 239 833 451/239 834 572

Fax 239 826 481.

cedoua@fd.uc.pt

www.fd.uc.pt/cedoua

7 OUTUBRO > 
CURSO DE MESTRADO 
EM ENGENHARIA CIVIL 
E ARQUITECTURA
REABILITAÇÃO DO ESPAÇO
CONSTRUÍDO
Departamento de Engenharia
Civil e Departamento de
Arquitectura da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da
Universidade de Coimbra
Coordenação de Eduardo Júlio
(Presidente), José António
Bandeirinha e Isabel Torres
Inscrições até 15 de Setembro
Este mestrado visa a
actualização dos
conhecimentos profissionais
de arquitectos e engenheiros
civis por forma a melhor
intervir no espaço construído.
Serão apresentados casos de
estudo, propostos por diversas
instituições, sobre os quais os
alunos terão oportunidade de
desenvolver estudos prévios.
Secretariado – Cristina Carolino, 

Tel. 239 797 247.

kiki@dec.uc.pt

7 OUT > 10 DEZ
CURSO DE AVALIADORES 
DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS
Auditório do Edifício
6,Instituto Superior de
Engenharia de Lisboa, Lisboa
Certificado pela CMVM, é
organizado pelo Centro de
Estudos de Engenharia Civil do
ISEL e coordenado pelo Eng.
Ruy Figueiredo
(Mestre/docente (IST),
Universidade Lusófona,
Consultor em avaliação
imobiliária). 
Inscrição: 1.750 euros 
Tel. 218 317 030.

(de 1 a 15 de Setembro, 

entre as 10 e as 12h; a partir de 15 de

Setembro, das 15 às 18 h)

ceec@dec.isel.ipl.pt

http://sites.isel.ipl.pt/ceec/

ANO LECTIVO 2005 – 2006 
MESTRADO POR E-LEARNING
PATRIMÓNIO RELIGIOSO E
TRANSMISSÃO CULTURAL 
A Faculdade de Teologia da
Universidade Católica
Portuguesa lança um
mestrado, coordenado pelo
Doutor Alfredo Teixeira, com o
intuito de compreender e
explorar a arte e tradições
religiosas, ciclos festivos,
ritualidades, artesanato e
património arquitectónico. 
Faculdade de Teologia da UCP

Tel. 217 214 152. Fax 217 214 165.

direccao@ft.ucp.pt

www.ucp.pt/ft

TERÇAS TÉCNICAS
Ciclo de conferências
desenvolvidas com o apoio 
da Ordem com o objectivo de
aproximar o arquitecto das
empresas através de uma
apresentação de produto e da
distribuição da informação.
A próxima, que se realiza a 18
de Outubro às 18h30 no
auditório da sede nacional, 
é promovida pela Weber
Cimenfix e tem por tema
CERÂMICA E PEDRA
NATURAL matérias, técnica 
e casos. A ficha de inscrição
vem no Destaque.
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III SEMINÁRIO
IAPXX
EM BUSCA DA ARQUITECTURA
DO SÉCULO XX
O Inquérito à Arquitectura do Século XX em

Portugal, apresentado há cerca de 2 anos, no dia

6 de Outubro de 2003, Dia Mundial da

Arquitectura, entrou na sua fase final: a de apre-

sentação do levantamento efectuado, de refle-

xão sobre o trabalho desenvolvido e finalmente

de apresentação dos resultados.

O IAPXX tem como objectivo inventariar o patri-

mónio arquitectónico do século XX criando as

bases para o seu conhecimento, valorização e

preservação. Uma iniciativa da OA, em parceria

com a Fundação Mies van der Rohe e o Instituto

das Artes, co-financiado pelo Interreg-SUDOE.

O primeiro passo desta fase final do IAPXX é o III

Seminário Internacional, que irá decorrer a 11 e

12 de Novembro próximos, no Auditório do

Edifício Unidade Pedagógica Central, Pólo II, da

Faculdade de Ciências e Tecnologias da

Universidade de Coimbra, que, através do

Departamento de Arquitectura, se associa a esta

iniciativa.

O III Seminário Internacional IAPXX, aberto a

especialistas, estudantes e a todos os interessa-

dos, é o momento para reflectir e debater o

levantamento realizado pelas equipas do IAPXX,

os resultados alcançados e os objectivos  previa-

mente delineados para o projecto à luz do entre-

tanto efectuado. Antes da exposição e do livro

que sintetizará todo o trabalho, um momento de

reflexão, um espaço para a recepção dos contri-

butos de todos quantos queiram participar.
Auditório do Edifício Unidade Pedagógica Central, Pólo II, FCTUC 

Coimbra, 11 e 12 de Novembro

PROGRAMA (PROVISÓRIO)
11 NOVEMBRO
09h30 Recepção
10h00 Abertura
10h15 Café
11h00 Apresentações IAPXX; Conferência
13h00 Almoço
14h30 Apresentações IAPXX; Conferência
16h00 Café
16h30 Mesa redonda; Conferência

18h00 Fim dos trabalhos do 1.º dia

12 NOVEMBRO
09h30 Apresentações IAPXX; Debate
11h00 Café
11h30 Sessão de Encerramento
13h00 Fim dos trabalhos
13h30 > 17h30 Visita guiada
Arquitectura do século XX em Coimbra
inclui almoço volante (inscrições limitadas)

Oradores (a confirmar)

Ana Tostões, Antonio Pizza, Gabriel Feld,

Maristela Casciatto, Vittorio Magnago

Lampugnani, Wilfried Wang, Xavier Costa.

INSCRIÇÕES
A inscrição no Seminário inclui documentação,

certificado de participação, almoço de 11 de

Novembro e coffee-breaks.

Os 100 primeiros inscritos terão direito a parti-

cipar na visita guiada «Arquitectura do século

XX em Coimbra», na tarde de (sábado) 12 de

Novembro, que inclui almoço volante.

> 30 SETEMBRO
Estudantes, Membros estagiários e Membros

da Ordem: 50 euros

Outros: 60 euros

1 > 31 OUTUBRO
Estudantes e Membros estagiários: 60 euros

Membros da Ordem: 70 euros

Outros: 80 euros

PAGAMENTO
Por cheque, endossado à Ordem dos

Arquitectos

Por transferência bancária, para a conta 

0033 00000178011889939

devendo constar referência ao número de

membro (membros da Ordem) ou ao primeiro e

último nomes (não membros da Ordem). Em

qualquer dos casos, pedimos que nos faça che-

gar uma cópia do comprovativo para validar a

inscrição.
Mariana Franco

travessa do carvalho 23. 1249-003 Lisboa

Tel. 213 241 108.  FaX: 213 241 101

iapxx@ordemdosarquitectos.pt

www.ordemdosarquitectos.pt
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35 000 A 3 DE OUTUBRO
A FESTA DA ARQUITECTURA
Queremos comemorar com todos,
no «dia da Arquitectura», a entrega
na Assembleia da República das 35
000 assinaturas dos cidadãos que
propõem a revogação do 73/73.
Mobiliza-te, recolhe as últimas assinaturas – 1, 2, 3,

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quantas mais melhor – dos amigos,

familiares, conhecidos ou desconhecidos e entre-

ga-as ou envia-as para as sedes da Ordem em

Lisboa ou Porto.

Um ano de trabalho que vai valer a pena, pelo

Direito à Arquitectura.

No n.º 140 do “Arquitectos”, em Setembro de 2004,

anunciávamos a campanha “Pelo Direito à

Arquitectura” e apelávamos à participação de todos

para recolher 35 000 assinaturas - nome completo,

número de bilhete de identidade, número de eleitor.

Pensávamos que seria mais fácil, mas não foi; não

andamos com o cartão de eleitor todos os dias; pas-

saram 12 meses, muitos de nós já preencheram

mais de uma folha com subscrições, mas outros

ainda não, a pouco e pouco fomos recolhendo os

milhares de subscrições, em casa, no trabalho e, nos

últimos meses, nas escolas de arquitectura, nas fei-

ras do livro e no Festival de Paredes de Coura.

Procura a folha de subscrição que ainda tens aí por

casa ou no escritório, descarrega da internet o for-

mulário (www.direito-arquitectura.com.pt), telefo-

na ou «faxa» para a Ordem (telefones: 213 241 110

ou 222 074 250; fax: 213 241 101 ou 222 074 259) e

pede que te enviem por fax a folha. E depois de pre-

encheres, ou após um dia em que te vais dedicar a

esse objectivo (não descurando o dia-a-dia) envia-

a por correio para a Sede da OA (Ordem dos

Arquitectos, Pelo Direito à Arquitectura, Travessa

do Carvalho 23, 1249-003 Lisboa) ou entrega em

mão na Sede mais próxima. Com o número de assi-

naturas que tiver, de uma a dez todas contam.

TEMOS UM OBJECTIVO

Entregar no Dia Mundial da Arquitectura 2005 (3 de

Outubro) as 35 000 assinaturas dos cidadãos por-

tugueses que propõem a revogação do 73/73.

Mas as comemorações do Dia Mundial da

Arquitectura vão ser, em 2005, como já foram nos

últimos anos: a Festa da Arquitectura em todo o pais.

O programa de comemorações da Ordem não se

restringe a um dia, estende-se de Outubro a

Novembro, conta com a participação de todos em

iniciativas organizadas pelo Conselho Directivo

Nacional, Secções Regional Norte e Sul, diversas

Delegações e Núcleos, e também diversos parcei-

ros da Ordem.

Num programa ainda não definitivo, podemos desde

já assinalar a iniciativa «I LOVE Távora» que se inicia

com uma Festa na Quinta da Conceição em

Matosinhos a 1 de Outubro (ver destaque), a

Exposição «Desenho nas Cidades», apresentada pela

primeira vez em Portugal, que inaugura a 3 de

Outubro em Faro integrada na Capital Nacional da

Cultura (ver agenda), a apresentação em Angra do

Heroísmo da Exposição do Prémio Secil Arquitectura

2004 – Estádio de Braga, a 24 de Setembro, a Festa

do Dia Mundial da Arquitectura na noite do dia 3 em

Lisboa e a Sessão Solene do Dia Mundial da

Arquitectura, momento de festa com a entrega dos

diplomas de membro honorário e, ao mesmo tempo,

de reflexão sobre o futuro da prática da arquitectura

em Portugal.
A informação actualizada das comemorações pode ser consultada

em www.ordemdosarquitectos.pt   www.oasrn.org   www.oasrs.org

I LOVE TÁVORA
A ORDEM DOS ARQUITECTOS SRN
ESTÁ A REUNIR DOCUMENTOS
(FOTOGRAFIAS, DESENHOS,
MEMÓRIAS, ETC.) SOBRE 
O ARQUITECTO FERNANDO TÁVORA
PARA INTEGRAR 
AS COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL
DA ARQUITECTURA.
As comemorações do Dia Mundial da Arquitectura

serão este ano dedicadas ao Arquitecto Fernando

Távora e irão estender-se de 1 de Outubro a 30 de

Novembro. 

A festa de abertura, a realizar com a colaboração

do Arquitecto José Gigante na Quinta da Conceição

em Matosinhos, será o ponto de partida para estas

comemorações. A festa marca a afirmação pública

da arquitectura, de celebração do espaço colectivo,

aberto a todos, no mesmo sentido de uma arqui-

tectura para todos.

Partindo dos temas «A viagem» e «A aula» que

constituirão motivos de reflexão sobre a sua

importância enquanto pedagogo, transmissor de

conhecimento baseado na leitura e interpretação

da realidade, procuramos reunir, como matéria

para caracterização visual de eventos ligados a

esta comemoração, todo o tipo de contributos:

Imagens, apontamentos de cadernos de aulas,

memórias e histórias, episódios que envolvam a

personagem, frases ou aforismos que tenham mar-

cado, trabalhos ou obras que manifestem a sua

influência, referências, ou simples depoimentos

pessoais.

(Privilegia-se o envio em suporte digital e, para

facilidade de arquivo, sugere-se que os nomes dos

ficheiros correspondam ao nome do autor).
Envie, de preferência em suporte informático, para: 

cultura@oasrn.org (Subject: I LOVE TÁVORA)

Ou por correio para: 

I LOVE TÁVORA

Ordem dos Arquitectos – SRN 

Rua de D. Hugo 5-7, 4050-305 Porto


