
FERNANDO TÁVORA 1923-2005
OLGA QUINTANILHA 1942-2005
DIA MUNDIAL DA ARQUITECTURA 2005
III SEMINÁRIO IAPXX

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

nº 153
OUTUBRO 2005ARQUITECTOS

 



02 ARQUITECTOS

OUTUBRO 2005

Devido a uma acção de formação interna, os serviços da secretaria da sede da Ordem dos

Arquitectos encontram-se encerrados nos dias 6 e 7 de Outubro. Pedimos a melhor compreen-

são dos nossos associados e visitantes.

SECRETARIA ENCERRA 
A 6 E 7 DE OUTUBRO

NÚCLEO DE ARQUITECTOS DE AVEIRO
CONVOCATÓRIA DA ASSEMBLEIA DE NÚCLEO 
27 OUTUBRO, 21H00 
Hotel Imperial, Aveiro

Eleição de secretariado para o triénio 2005-2007.

NÚCLEO DE ARQUITECTOS DE BRAGA 
CONVOCATÓRIA DA ASSEMBLEIA DE NÚCLEO 
27 OUTUBRO, 21H00
Auditório da Escola Profissional de Braga

Eleição de secretariado para o triénio 2005-2007.

TERRITORY AND OBLIVION: THE MEMORY ISSUE
Foi o tema do «poster» apresentado por Patrícia Santos Pedrosa,

no XXII Congresso da UIA, em Istambul. Fica corrigida a lista de

participantes referida na edição de Agosto em que, por lapso, não

constou o seu nome. 

HABILITAÇÕES PRÓPRIAS PARA EFEITOS DE ENSINO
Na sequência de um pedido de esclarecimento apresentado por

um membro da Ordem sobre as habilitações próprias conferidas

pelos cursos de Arquitectura para efeitos de ensino e face à expo-

sição enviada pela Ordem à Direcção Geral de Recursos Humanos

da Educação do Ministério da Educação, esta informou que todas

as licenciaturas em Arquitectura, ministradas por estabelecimen-

tos de ensino superior, conferem habilitação própria para efeitos

de ensino para os grupos 05 e 17.

O EXEMPLO DE TAVIRA
Por ofício dirigido à presidente da OA, o presidente da Câmara,

Eng. José Macário Correia, informa que não exige dos técnicos

arquitectos não inscritos na edilidade declarações de responsabi-

lidade desde que apresentem prova de inscrição na Ordem dos

Arquitectos.

CURSO RECONHECIDO
LICENCIATURA EM ARQUITECTURA
DA ESCOLA UNIVERSITÁRIA VASCO DA GAMA
Em reunião plenária do CDN, a 6 de Setembro, foi aceite proposta

favorável do Conselho Nacional de Admissão relativa ao reconhe-

cimento do referido curso, aprovado pela Portaria n.º 87/01, de

08.02, publicada no Diário da República n.º 33-I.ª série B.

GONÇALO BYRNE E SOUTO MOURA 
NA 6.ª BIA DE SÃO PAULO
Nesta edição da Bienal Internacional de Arquitectura de São

Paulo, que decorre entre 22 de Outubro e 11 de Dezembro sob o

tema «Viver na Cidade, Arquitectura, Realidade e Utopia», a Ordem

dos Arquitectos, considerando a especial importância do relacio-

namento profissional com o Brasil, apoia os dois arquitectos por-

tugueses convidados directamente pelo Comissariado do evento.

A Ordem promove a participação de Gonçalo Byrne e Eduardo

Souto Moura assegurando a edição dos respectivos catálogos.

«Geografias Cristalizadas» apresenta seis projectos do Atelier

Gonçalo Byrne e reproduz um conjunto de reflexões sobre o papel

da arquitectura na construção da sociedade e da paisagem urbana.

Eduardo Souto Moura apresenta um conjunto de vinte e duas

habitações unifamiliares, em painéis e maquetas, propondo uma

reflexão sobre a sua obra a partir de um programa referência – o

habitar.

Concurso Público 
para apresentação de 
propostas de documentos
estratégicos para
Reabilitação Urbana de
unidades de intervenção
da SRU Lisboa Oriental
No passado mês de Julho a Sociedade de Reabilitação Urbana, EM,

Lisboa Oriental solicitou à Ordem dos Arquitectos que designasse

um membro para integrar o Júri dos três Concursos Públicos que

vai lançar para reabilitação urbana de três unidades de interven-

ção prioritárias na zona Oriental de Lisboa.

A Ordem manifestou, de imediato, o seu apreço pelo convite diri-

gido e solicitou o agendamento de uma reunião para que lhe fosse

transmitida a contextualização dos procedimentos que a SRU

Lisboa Oriental pretendia promover, assim como uma disponibili-

zação dos Processos dos Concursos para uma prévia análise dos

seus conteúdos.

Concretizada a reunião e apreciados os respectivos Processos, os

Serviços competentes da Ordem constataram que eles se encon-

travam instruídos incorrectamente no respeitante ao entendi-

mento do tipo de serviços levado a Concurso, ou seja, haviam sido

estruturados como se os procedimentos (Concursos Públicos)

tivessem por objectivo o fornecimento de Bens ou Serviços de

natureza diferente dos trabalhos de concepção.

Para além das implicações que este facto determinava nas forma-

lidades inerentes ao desenvolvimento dos Concursos, verificou-se

também que:

1 O prazo dado aos concorrentes para elaborarem as suas pro-

postas era demasiado exíguo (15 dias de calendário);

2 O júri integrava apenas três membros o que levou a Ordem a

propor que ele fosse alargado em número e qualificação dos jura-

dos (sugerindo a participação de um membro indicado pela Ordem

dos Engenheiros e outro pelo Instituto Português do Património

Arquitectónico);

3 Existia uma contradição quando se afirmava que o adjudicatário

seria o concorrente que apresentasse a proposta economicamen-

te mais vantajosa e simultaneamente se admitia, no âmbito dos

critérios de adjudicação, que o mérito da proposta tivesse uma

ponderação de 60% e o preço apenas de 40%;

4 Os Concursos são abertos apenas a concorrentes que já tenham

executado trabalhos em Zonas Históricas, confundindo, com este

requisito, qualificações técnicas com experiência profissional.

Por dificuldades de calendário, as observações atrás referidas,

que colocámos à consideração da SRU Lisboa Oriental, não obtive-

ram merecimento, mas aquela entidade mostrou-se disponível

para celebrar um protocolo de colaboração com a Ordem, até fins

do mês de Setembro, com vista à nossa participação na organiza-

ção e realização de outros Concursos que pretendam promover.

Naturalmente, lamentamos só termos sido contactados quando

os Processos de Concursos já se encontravam concluídos e por-

tanto em fase que inviabilizou quaisquer ajustamentos, por mais

pertinentes que fossem.  

1º Encontro
Internacional 
«Território, 
Memória e Futuro»
Organizado conjuntamente pela Secção Regional Sul da Ordem

dos Arquitectos e a Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, decorreu

entre os dias 9 e 16 de Setembro.

Este evento foi composto por um Seminário – 9 e 10 de Setembro,

no Centro Cultural Raiano, em Idanha-a-Nova – associado a um

«Workshop» – 11 a 16 de Setembro, na Sé Catedral de Idanha-a-

Velha – e procurou abordar a problemática da interioridade e do

ordenamento dos territórios transfronteiriços, tendo em conta os

seus actores e diversas escalas de intervenção e a funcionou

enquanto plataforma de troca de experiências e perspectivas

sobre os novos desafios desta região da Raia Portuguesa e

Espanhola.

Na sessão de abertura, estiveram presentes: o Presidente da

Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, Eng. Álvaro Rocha; a

Presidente da Ordem dos Arquitectos, Helena Roseta; represen-

tantes da Governadora Civil do Distrito de Castelo Branco e da

Secretaria de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades;

o Presidente do IPPAR, João Belo Rodeia; e o Decano del Colegio

Oficial de Arquitectos de Extremadura, D. Manuel Fortea.

SEMINÁRIO

Organizado em diversos painéis, referentes às diversas escalas de

análise e intervenção sobre a problemática do ordenamento do

território e a reabilitação dos centros históricos e espaços públi-

cos, foi complementado com uma visita guiada pelo território, que

passou por locais como Salvaterra do Extremo ou Idanha-a-Velha,

durante a manhã do dia 11 de Setembro.

WORKSHOP

Alexandre Alves Costa e Sérgio Fernandez coordenaram as três

equipas de trabalho que foram tutoriadas pelos arquitectos Luís

Urbano, Angél Pizarro Pólo e José Capela. 

Durante a semana, abordaram-se temas e locais escolhidos nesta

área Raiana, tendo sido eleitos e desenvolvidos pelas três equipas

os seguintes projectos: uma intervenção sobre o tecido urbano do

centro da localidade das Termas de Monfortinho, em Portugal;

uma intervenção sobre a zona fronteiriça percorrida pelo Rio

Erges entre as localidades de Salvaterra do Extremo e Zarza la

Mayor; e a consolidação da área de expansão do Centro Histórico

de Alcântara, em Espanha.

Na tarde do dia 16 de Setembro, na própria Sé Catedral de Idanha-

a-Velha, encerrou-se o workshop com uma apresentação e discus-

são pública dos três projectos desenvolvidos ao longo da semana.
MIGUEL GRAÇA

:ENCONTROS 2
:CICLO DE CONFERÊNCIAS 
TESES DE MESTRADO E DOUTORAMENTO
ARQUITECTURA COMO IMAGEM
ARQº PEDRO BANDEIRA
Regressa o ciclo de apresentação de teses: encontros2.

Como anunciado anteriormente, a Secção Regional Sul retoma 

o ciclo de apresentação de Teses de Mestrado 

e de Doutoramento. 

As apresentações dos trabalhos de investigação terão uma 

periodicidade bimestral, e acontecerão na última terça-feira 

de cada mês, sempre às 19h00. 

A primeira sessão de apresentação, sob o tema “Arquitectura 

e Imagem”, será no dia 29 de Novembro, e contará com 

a presença do Arqº Pedro Bandeira.
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É universal o fenómeno da Arquitectura e

Urbanismo. Onde se encontra o homem, em

qualquer momento e em qualquer lugar,

existem a Arquitectura e o Urbanismo.

Fenómeno necessário, inerente à própria

natureza do homem, prolongamento indis-

pensável da sua vida, manifestação da sua

existência; desta universalidade - a varieda-

de, a infinidade dos aspectos, a pluralidade

das realizações. A cada clima físico ou espi-

ritual corresponde uma solução própria e

daí esse panorama imenso que a considera-

ção do passado oferece aos nossos olhos e

que o próprio presente não esconde: infini-

tos métodos de construção, inumeráveis

subtilezas plásticas, variados programas, os

mais estranhos materiais, sempre e por

todo o lado o inédito, o diferente, o inespe-

rado. Ninguém pode negar a persistência do

fenómeno: na Arquitectura é a cabana ele-

mentar do selvagem ou o refinado

Parténon, no Urbanismo o incipiente aglo-

merado de construções ou a complexa

metrópole. Diferentes em volume, em

forma, em grau de delicadeza, mas comuns

porque manifestações de uma comum

necessidade de organização do espaço, rea-

lizadas aqui por um espírito primário inca-

paz de qualquer possível especulação, além

por um especialista que integra a sua obra

numa corrente teórica ou que estabelece

uma doutrina. Quantas cambiantes do espí-

rito entre o árabe que é arquitecto ao mon-

tar a sua tenda e o renascentista que escre-

ve tratados de arquitectura! Universalidade

do fenómeno, variedade permanente e

infindável nas realizações. Como não?

Como conceber a rudeza de uma casa popu-

lar na obra de Palladio? Como esperar uma

Acrópole de Atenas das mãos e do espírito

duma sociedade primitiva?

É função da História o conhecer a existên-

cia das manifestações do homem e deter-

minar as possíveis constantes que essa

existência apresente. É função necessária

e indispensável que justifica todo o interes-

se do conhecimento do passado pelo con-

tributo que pode trazer para o presente.

Mas, pergunta-se, existe qualquer coisa de

comum na evolução do fenómeno da

Arquitectura e do Urbanismo? Sem dúvida.

Três aspectos, três constantes, nos parecem

de importância capital: a sua modernidade

permanente, o esforço de colaboração que

ele sempre traduziu, a sua importância como

elemento condicionante da vida do homem.

A modernidade de um acontecimento mede-

-se pela relação que ele mantém com as con-

dições dentro da quais se realiza. Em matéria

de Arquitectura e Urbanismo, modernidade

significa integração perfeita de todos os ele-

mentos que podem influir na realização de

qualquer obra, utilizando todos os meios que

melhor levem à concretização de determina-

do fim. A modernidade manifesta-se na qua-

lidade, na exactidão das relações entre a

obra e a vida. Sendo diferentes as condições

serão diversas as soluções - mas deve ser

comum a natureza das relações. As grandes

obras de Arquitectura e de Urbanismo foram

sempre modernas na medida en que traduzi-

ram exactamente, isto é, segundo uma rela-

ção perfeita, as suas condições envolventes.

Há uma grande verdade comum em todas

essas obras - a sua modernidade. Os aspec-

tos formais que elas revestem são conse-

quência directa da variedade de ambientes,

de condições de toda a ordem, mas eles pró-

prios, na sua diversidade, permitem a dedu-

ção dessa constante que se chama moderni-

dade. A Praça de S. Marcos, em Veneza, é um

exemplo típico de diversidade formal e de

qualidade permanente. Entre o primeiro e o

último edifício que compõem esse extraordi-

nário organismo urbano existem alguns

séculos de diferença, séculos que significam

evolução, diversidade, variedade. Qualquer

desses edifícios foi moderno e porque todos

o foram a constante da modernidade preside

ao conjunto; não interessa o estilo em que

cada um deles foi realizado - interessa, sim, a

semelhante atitude que presidiu à sua con-

cepção. Comum a todas as manifestações da

Arquitectura e do Urbanismo a verdade que

qualquer delas se realizou mercê dum esfor-

ço colectivo e que qualquer deles representa,

desse modo, uma síntese. O arquitecto ou o

urbanista não são suficientes para a realiza-

ção da Arquitectura e do Urbanismo; eles são

apenas os organizadores da síntese magnífi-

ca que as obras traduzem e na qual colabora

toda uma infindável série de elementos. Sem

menosprezar o valor do contributo indivi-

dual, não há dúvida que são esses elemen-

tos, na sua totalidade, na unidade dos seus

esforços, quem realiza a obra definitiva. A

colaboração toma aqui os mais variados

aspectos e atinge as mais diferentes cama-

das sociais. Sem um esforço físico surpreen-

dente não se teriam levantado as pedras que

definem Stonehenge; as Pirâmides não seri-

am realidade sem a colaboração dos geóme-

tras, astrónomos e matemáticos; cidades

como Atenas ou Veneza não existiriam sem

um clima de estreita colaboração entre os

seus mais diversos habitantes. E esta colabo-

ração vai desde a colaboração efectiva que

se manifesta na concepção ou construção

das obras de Arquitectura e de Urbanismo

até à própria fruição dessas obras; com efei-

to, não bastará construir casas ou cidades ou

templos, é necessário possuir-se a garantia

do seu interesse para aqueles a quem tais

obras se destinam; vivendo-as, eles colabo-

ram não já na criação mas na própria existên-

cia dessas manifestações. Sendo obras de

colaboração, as obras de Arquitectura e de

Urbanismo serão sínteses, traduções plásti-

cas no espaço organizado daqueles por

quem e para quem se realizam; traduções

próprias, características, diversas, variadas e

mutáveis. Anterior e comum a todas elas a

verdade que sem um espírito de colabora-

ção, de esforço colectivo, essas obras não

poderiam realizar-se.

Nunca poderá ser exagerada a importância

da Arquitectura e do Urbanismo como fenó-

meno condicionante da vida do homem. Se

o homem, ao organizar o espaço, realiza

trabalho condicionado, na media em que

satisfaz as realidades que o envolvem, rea-

liza também trabalho condicionante da sua

própria actividade; uma cidade ou uma casa

realizam-se segundo condições pré-exis-

tentes mas criam, uma vez realizadas, con-

dições de existência para os homens que as

vivem. Da boa ou má qualidade da organiza-

ção do espaço depende, em parte, o bem ou

o mal-estar dos homens; a desarmonia da

organização do espaço gera a infelicidade

humana. Quem ignora a influência do espa-

ço que o homem habita ou onde manifesta

as suas relações sociais sobre a sua própria

saúde física e espiritual? É de sempre a ver-

dade, aqui denominada constante, de que o

meio exerce sobre o homem uma influência

capital. Está, em grande parte, nas mãos da

Arquitectura e do Urbanismo a organização

do meio em que o homem vive, dos edifícios

em que habita ou trabalha, das cidades, das

regiões ou dos países em que se encontra

integrado.

O conhecimento do passado vale na medi-

da do presente. É seguro que as constantes

apontadas, pela sua própria natureza, não

perderam a actualidade. Por vezes, porém,

são esquecidas e a Arquitectura e o

Urbanismo tomam aspectos de crise. A

análise de muias manifestações contem-

porâneas nesta matéria dá o índice perfei-

to dessa crise, desse esquecimento das

constantes, de qualquer coisa de funda-

mental que é substituído pelo acessório e

pelo decorativo, ainda que quase sempre

essas manifestações invoquem aspectos

tradicionais ou de retorno ao passado.

Confunde-se a Grande Tradição, a tradição

das constantes, com pequenas e passagei-

ras tradições. Porque a lição das constan-

tes não pode ser esquecida, a Arquitectura

e o Urbansmo contemporâneos deverão

manifestar a sua modernidade, traduzir

uma colaboração total e não esquecer a

importância que desempenham como ele-

mentos condicionantes da vida do homem. 
FERNANDO TÁVORA

IN TEORIA GERAL DA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO. ARQUITECTURA

E URBANISMO. A LIÇÃO DAS CONSTANTES. 

PORTO: FAUP PUBLICAÇÕES, 1993.

Olga Quintanilha
1942-2005 
A Ordem dos Arquitectos

comunica com pesar o

falecimento da Arquitecta Olga

Quintanilha, que ao longo de 20

anos se entregou com grande

entusiasmo à actividade

associativa. 

Foi, entre muitos outros cargos,

Presidente do Conselho

Directivo da antiga Associação

dos Arquitectos Portugueses e

primeira Presidente eleita da

actual Ordem. 

Olga Quintanilha deixa um

testemunho de dedicação e

defesa da arquitectura nas

mais diversas frentes, desde a

actividade profissional, pública

e privada, à intervenção

normativa e internacional. A

Ordem era, de certo modo, a

sua casa. Por isso não podemos

deixar de lhe prestar, na nossa

sede, a última homenagem,

recordando a sua luta de uma

vida pela dignidade profissional.

Em meu nome pessoal e em

nome do Conselho Directivo da

Ordem, envio à família

enlutada e aos seus mais

directos colaboradores 

as nossas condolências. 
HELENA ROSETA

12.09.05
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Fernando Távora
1923-2005
Nasceu no Porto a 25 

de Agosto de 1923. 

Licenciou-se em Arquitectura

em 1952, na Escola Superior

de Belas-Artes do Porto, onde

viria a ser professor. 

Foi presidente da comissão

para a criação da Faculdade de

Arquitectura da Universidade

do Porto e professor catedrá-

tico desta faculdade. Foi,

igualmente, professor do

departamento de arquitectura

da Faculdade de Ciências e

Tecnologia da Universidade de

Coimbra e doutor honoris

causa por esta universidade. 

Integrou o Inquérito à

Arquitectura Regional

Portuguesa (1955), cujo tra-

balho de campo permitiu

demonstrar que a arquitectu-

ra portuguesa tinha uma

variedade enorme, não haven-

do uma «casa portuguesa».

Este tema já o acompanhava

nas suas reflexões, primeiro

no texto «O Problema da Casa

Portuguesa» (1947), problema

a que voltaria mais tarde, na

publicação «Da Organização

do Espaço» (1962 e 1982). 

Participou em numerosos con-

gressos, entre os quais os últi-

mos Congressos

Internacionais de Arquitectura

Moderna. Num deles, apresen-

tou a Casa de Ofir, um momen-

to de especial relevância na

história da arquitectura portu-

guesa: nesse tempo, a arqui-

tectura nacional acertava o

passo com o que se passava

no mundo e então as vanguar-

das passaram a estar na mira

do traço dos arquitectos por-

tugueses. 

Diversas exposições tiveram

como tema o seu trabalho, no

Smithsonian Institution de

Washington, na Escola

Superior de Belas Artes do

Porto, na Fundação Calouste

Gulbenkian, no Museu Soares

dos Reis do Porto, na exposi-

ção «Europália 1991», na

Trienal de Milão ou na Bienal

de Veneza. 

Ganhou o primeiro prémio de

arquitectura da Fundação

Calouste Gulbenkian, o Prémio

«Europa Nostra» (pela Casa da

Rua Nova, em Guimarães), o

Prémio Turismo e Património

de 1985 e o Prémio Nacional

de Arquitectura de 1987 (pela

Pousada de Santa Marinha,

também em Guimarães). 

ARQUITECTURA E URBANISMO
A lição das constantes
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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
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

> 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...
Actualizações, notícias, participantes, programa detalhado e inscrições:

Tel. 218 550 950. Fax 218 550 951.

info@experimentadesign.pt   www.experimentadesign.pt

> 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

> 8 NOVEMBRO
EXPOSIÇÃO
RAUL LINO – UM OLHAR SOBRE SINTRA
Palácio Nacional de Sintra
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

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

ANÚNCIO DE NOVO CALENDÁRIO 
A CIDADE PARA O CIDADÃO
O PLANEAMENTO DE PORMENOR EM QUESTÃO
No período que decorreu entre a primeira reunião com as entida-
des, realizada no passado dia 25 de Maio, e a data fixada para a
recepção dos textos de opinião, no passado dia 29 de Junho, o
Comissariado recebeu vários textos de opinião.
Várias das entidades convidadas, que manifestaram interesse e
empenho em colaborar na iniciativa, exprimiram entretanto a sua
dificuldade em o fazer nos prazos fixados, em virtude de se estar
próximo do período de férias, com o acréscimo de ocupação que
isso representa.
O número de textos já recebidos ficou assim aquém do que seria
expectável face ao interesse suscitado pela iniciativa.
Após troca de impressões com a Presidente da Ordem dos
Arquitectos, foi decidido estabelecer um novo calendário, mais
dilatado, colocando novas datas para o desenvolvimento da inicia-
tiva já em período normal de funcionamento das entidades, passa-
do o período de Verão.
O novo calendário será brevemente divulgado, prevendo-se que as
acções preparatórias se desenvolvam ao longo de todo o último
trimestre deste ano e que o Encontro tenha lugar no início de 2006.
A COMISSÃO ORGANIZADORA

IV SIACOT E III SEMINÁRIO ATP
IV SEMINÁRIO IBERO-AMERICANO 
DE CONSTRUÇÃO COM TERRA 
III SEMINÁRIO DE ARQUITECTURA DE TERRA EM PORTUGAL

TÉCNICAS CONSTRUTIVAS TRADICIONAIS EM TERRA
Que técnicas construtivas em terra, utilizadas durante milénios no
actual território português, foram desaparecendo com a
massificação da construção em betão e tijolo industrial? 
A sul do país, aproximadamente até aos anos 50, tanto no
Alentejo, como no Algarve e Ribatejo, a técnica construtiva mais
utilizada era a taipa. Permitia elevar paredes autoportantes e
consistia na compressão de terra entre dois taipais (cofragens em
madeira), por meio de um maço (também denominado pisão ou
pilão). Esta técnica foi muito utilizada no Baixo Alentejo, assim
como no sul do Alto Alentejo, existindo no entanto bolsas, no
interior desta região, onde se edificava em alvenaria de pedra
(especialmente alvenaria de xisto, como é o caso de Monsaraz) ou
em adobe (tijolo seco ao sol). 
A taipa alentejana apresenta inúmeras variantes na tipologia de
construção da habitação rural, dependendo do tipo de terra
utilizada, da tradição de construção da região ou do taipeiro e dos
recursos disponíveis na altura. Em locais de terra mais argilosa,
como na antiga Aldeia da Luz, era por vezes utilizada uma fiada de
adobes ou de xisto estreito, entre cada camada de taipa, o que
sugeria uma certa procura pelo reforço horizontal dos muros. 
No Alentejo, o adobe era sobretudo utilizado em zonas de aluvião
(por exemplo, no vale do Sado), em bolsas pontuais onde a terra
era mais argilosa (como no caso de alguns edifícios da aldeia da
Luz), mas também nas paredes interiores de muitas das
habitações tradicionais. O centro litoral de Portugal era dominado
pelo adobe também devido a regiões de grande aluvião. A técnica
foi desaparecendo nas décadas de 60 e 70. Uma grande variedade
de tipologias de adobe pode ser identificada por todo o país
(Setúbal, Coruche, Almeirim, Nazaré, Aveiro, Águeda, etc.).
Quando o adobe era composto por cal e terra bastante arenosa,
logo de mais forte consistência, era possível a sua utilização na
construção de poços de água para a rega agrícola, como os
existentes em Fermentelos, concelho de Águeda. 
A terceira técnica mais utilizada no país era o tabique. Estrutura
de madeira ou caniço, preenchida com terra ou com argamassa de
cal e terra. Foi das primeiras técnicas a desaparecer. Ainda é
observada nos pisos superiores das habitações de piso térreo
composto por alvenaria de pedra. Foi identificada por exemplo no
Minho (Arcos de Valdevez), no Douro (Régua, Muxagata), em Trás-
os-Montes (Chaves, Bragança) e no centro interior do país
(nomeadamente Alpedrinha). Também é identificada nas finas
paredes interiores de algumas habitações alentejanas.
Na última década, tem-se assistido, em Portugal, a um renascer
cada vez maior da construção em terra, especialmente na costa
alentejana, no Algarve e, em alguns casos isolados, na região
centro do país. Este ressurgimento é sobretudo devido ao
aumento da procura de uma habitação saudável e natural, como
alternativa ao ritmo acelerado da vida citadina. 
Consequentemente, também tem vindo a aumentar, nos últimos
anos, o número de restauros de habitações rurais e urbanas, em
que se procura respeitar as técnicas tradicionais. A investigação
nesta área permite uma reflexão sobre a eficiente incorporação
de elementos estruturais simples, nos métodos e materiais
tradicionais, o que possibilita a sua maior resistência construtiva.
O estudo das técnicas construtivas tradicionais permite uma
maior tomada de consciência de possíveis métodos a utilizar no
restauro e conservação da arquitectura de terra: património rural
em perigo e sem protecção eficiente. 
MARIANA CORREIA

SISMOADOBE 2005
Maio, Lima-Peru. Destino turístico com uma procura crescente,
pelo turismo cultural ou de aventura, o Peru é o lugar onde se cru-
zam técnicos e investigadores de várias disciplinas, motivados
pela quantidade de sítios arqueológicos e naturais, testemunhos
de uma história milenar e uma geografia muito variada e cheia de
contrastes.
Conhecido pelo país dos Incas, essa é apenas a ponta dum iceberg
civilizacional de uma sociedade onde o domínio de vários povos se
foi sobrepondo ao longo de 5.000 anos.
Com um território fortemente marcado pelo atravessamento da
Cordilheira dos Andes, que lhe molda o relevo e clima, o Peru apre-
senta 3 regiões distintas - a selva a oriente, a cordilheira andina ao
centro e a faixa litoral  quase desértica a ocidente  - a que corres-
pondem 3 tipos de construção (madeira, pedra e terra).
É precisamente nessa extensa faixa de aluvião, mais plana e onde
nunca chove, que a terra abunda e a arquitectura e construção em
adobe é hegemónica. Situada nessa zona, a cidade de Chan-Chan
era totalmente construída em terra e tinha 100.000 habitantes no
séc XVI.
No passado mês de Maio realizou-se em Lima, nas instalações da
Pontifícia Universidad Católica del Perú, o SISMOADOBE-2005,
seminário dedicado à Arquitectura, Construção e Conservação de
Edificações em Terra em Áreas Sísmicas, que reuniu 360 partici-
pantes de 26 países.
Para além de eu próprio, Portugal viu-se representado pela
Arquitecta Mariana Correia e o Eng. Téc. Jacob Merten, pelo
Director-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais e pela direc-
tora da revista Monumentos.
O seminário decorreu num clima de grande confraternização entre
os participantes, tanto nas sessões como nos encontros à mar-
gem, permitindo uma abundante troca de informação e experiên-
cias sobre matérias em torno do tema da construção em terra ver-
sus a sua sustentabilidade em zonas sísmicas, como é o anel do
Pacífico em que o Peru se integra.
À volta de temas como arquitectura, construção e conservação,
normativas e difusão desta tecnologia, bem como da discussão,
sempre actual, sobre a viabilidade económica da construção com
terra, tornou-se possível constatar que o assunto está na ordem
do dia e constitui uma opção incontornável para a solução do pro-
blema da habitação em todo o Mundo.
Alguns dos especialistas que estiveram em Lima virão a Portugal
em Outubro, o que será para todos nós um privilégio podermos
contactá-los no IV SIACOT - Seminário Ibero-Americano de
Construção com Terra, que a Associação CENTRO da TERRA e a
Escola Superior Gallaecia organizam e a Fundação Convento da
Orada acolhe na extraordinária vila de Monsaraz, já nos próximos
dias 7, 8, 9 e 10 de Outubro.
A discussão sobre as vantagens da construção em terra continua.
A arquitectura contemporânea portuguesa enriquece as suas
referências. 
FILIPE JORGE

ARQUITECTURA DE TERRA EM PORTUGAL
Recolha exaustiva de toda a informação sobre a arquitectura de
terra em Portugal: aspectos técnicos, artigos temáticos e, em
anexos, glossário de termos técnicos, bibliografia (publicada ou
não), conferências e exposições realizadas. 
Em Portugal, desde a realização da 7.ª Conferência Internacional
de Arquitectura de Terra: Terra 93, o interesse pela arquitectura
de terra cresceu substancialmente. Distintos arquitectos em
particular no Alentejo litoral e Algarve projectam e constroem em
terra. Desde 2000, que se desenvolvem diversos eventos e acções,
no âmbito da arquitectura de terra, desde conferências,
seminários, exposições, cursos intensivos, debates, investigação,
grupos de trabalho e apoio ao ensino e às autarquias. De destacar
o seminário anual "Arquitectura de Terra em Portugal", promovido
desde 2003. Em 2005, reunindo 54 autores, é finalmente publicado
o livro bilingue "Arquitectura de Terra em Portugal", que destaca a
actualidade e multidisciplinaridade da temática.
Pré-lançamento na sessão solene comemorativa do Dia Mundial
da Arquitectura, na sede nacional da Ordem (19h00).
Edição Argumentum

coordenação editorial Filipe Jorge

coordenação científica Mariana Correia e Maria Fernandes

formato 23x32cm, capa dura plastificada

300 páginas, papel couché mate 170gr

texto português/inglês



05 ARQUITECTOS

OUTUBRO 2005

3 OUT
SESSÃO SOLENE
Apresentação do novo site www.ordemdosarquitectos.pt
Entrega de títulos de Membros Honorários, 18h00
Apresentação do Livro “Arquitectura de Terra em Portugal” , na
presença da coordenadora do Programa PróTerra América do Sul,
Prof. Engenheira Célia Neves (Universidade da Bahia), 19h00
Cocktail de lançamento da “Antologia J-A, 1981 - 2004”, 19h30  
Sede da Ordem dos Arquitectos, Travessa do Carvalho 23, Lisboa
FESTA 
sede da Orquestra Metropolitana de Lisboa
Travessa da Galé, 36 – 3.º andar, com início às 22h00

EM DATA A CONFIRMAR
APRESENTAÇÃO DE DVD “ O ARQUITECTO E A CIDADE VELHA”
com Siza Vieira, Helena Albuquerque e habitantes da Cidade Velha.
Produção Laranja Azul com realização de Catarina Alves Costa
CONFERÊNCIA E LANÇAMENTO DA PUBLICAÇÃO  
‘ALEXANDRE ALVES COSTA – 
CANDIDATURA PORTUGUESA AO PRÉMIO JEAN TSHUMI’
CICLO DE CONFERÊNCIAS
PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO E ARQUITECTURA. 
Organização conjunta IPPAR e Ordem dos Arquitectos

A NORTE
A Ordem dos Arquitectos – Secção Regional Norte (OA-SRN),
esteve desde o início do ano a preparar uma série de eventos para
assinalar as Comemorações do Dia Mundial da Arquitectura,
dedicadas ao Arquitecto Fernando Távora, recentemente
desaparecido. 
As Comemorações do Dia Mundial da Arquitectura serão
assinaladas no dia 3 de Outubro, apenas com uma pequena
cerimónia institucional.
Dadas as circunstâncias, as actividades foram adiadas e irão
decorrer entre 20 de Novembro e 5 de Fevereiro de 2006. A
programação inclui um Ciclo de projecções das Aulas de Teoria
Geral da Organização do Espaço, leccionadas pelo professor
Fernando Távora no último ano como docente na Faculdade de
Arquitectura da Universidade do Porto. Cada uma das projecções
será antecedida por uma breve comunicação por arquitectos e
historiadores, que estiveram directamente ligados à sua carreira
pedagógica; um ciclo de conferências que reflectirão sobre o
perfil e a vida de Fernando Távora. A festa “I LOVE TÁVORA” no
final do ano pretende constituir-se como um espaço de
homenagem colectiva.
Para esta homenagem contamos com o contributo de todos os
associados para a recolha e envio de material sobre o Arquitecto
Fernando Távora, como matéria para caracterização visual de
eventos ligados a esta comemoração. Imagens, apontamentos de
cadernos de aulas, memórias e histórias, episódios que envolvam
a personagem, frases ou aforismos que tenham marcado,
trabalhos ou obras que manifestem a sua influência, referências,
fotografias, desenhos, documentos manuscritos ou
simplesmente depoimentos pessoais, são apenas exemplos do
que poderá constituir essa mesma contribuição.
Até ao próximo dia 15 de Outubro será possível fazer chegar à
OASRN (via correio ou e-mail), toda esta informação,
contribuindo assim para esta homenagem.
cultura@oasrn.org (Subject: I LOVE TÁVORA), www.oasrn.org

I LOVE TÁVORA / Ordem dos Arquitectos, Rua Dom Hugo 5-7, 4050-305 Porto  

A SUL
Programação actualizada em
www.oasrs.org

3 OUTUBRO
JANTAR COMEMORATIVO 
organizado pela Delegação do Algarve
Carla Coles ou Dulcineia Silva 

pelo Tel. 289 822 700

No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Arquitectura, foi
realizada uma visita ao Teatro Lethes, em Faro, a 20 de Setembro

3 OUTUBRO
INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO 
TRABALHOS PARTICIPANTES  NO CONCURSO PARA A INTERVENÇÃO
NO RECINTO DO CASTELO  DE MOURA 
Conferência da equipa vencedora (Intuição Arquitectos, Lda.
Arquitectos Teresa e Vítor Lamego), que apresenta os projectos
desenvolvidos para o Edifício de Apoio ao Turista, Café-Esplanada
e Núcleo Museológico do Aquífero.
Sede do Núcleo do Baixo Alentejo, Rua D. Manuel I 30, Beja, 18h30

3 OUTUBRO
JANTAR COMEMORATIVO 
em local a combinar.
Promovido pela Delegação de Castelo Branco

3 OUTUBRO
JANTAR COMEMORATIVO 
organizado pela Delegação de Leiria
Rui Ribeiro ou Ana João 

pelo Tel. 244 832 518

3 OUTUBRO
«CONVERSAS COM…» 
«ARQUITECTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL», 
iniciativa promovida pelo Museu Municipal de Santiago do
Cacém/Câmara Municipal de Santiago do Cacém, 21h30
Apoio do Núcleo do Litoral Alentejano

3 OUTUBRO
FESTA
Casa das Mudas
Organizada pela Delegação da Madeira
Novos contactos Rua da Mouraria, 50 – 3.º, Funchal
Tel. 291 242 050 e Fax 291 242 051 

3 OUTUBRO
LANÇAMENTO OFICIAL DO «SITE» DO NÚCLEO
WWW.OAMEDIOTEJO.ORG
18h00
JANTAR COMEMORATIVO
20h00
CONFERÊNCIA 
MGCB ARQUITECTOS ASSOCIADOS, LDA. 
sobre Habitação Modular Optimizada, 21h30
Exposição Retrospectiva “João Mendes Ribeiro 1992.2002
arquitectura e cenografia” (a confirmar)
Organização do Núcleo do Médio Tejo 

6 > 26 OUTUBRO
REUNIÃO DE OBRA #3
JORGE CARVALHO E TERESA NOVAIS - OMA
A CASA DA MÚSICA NO PORTO
da autoria de Rem Koolhaas-OMA é apresentada pelo atelier
residente, de Jorge Carvalho e Teresa Novais 
Dia 6, Inauguração da Exposição + Conferência, Sede nacional da
Ordem dos Arquitectos, Lisboa, 21h00 
Dia 8, Visita à obra, 15h00 
(Ponto de encontro: 9h30, porta  da Sede da Ordem dos
Arquitectos em Lisboa)
Inscrições: máximo 60 pessoas
Tel. 213 241 167 ou cultura2@oasrs.org

6 > 29 DE OUTUBRO
EXPOSIÇÃO 
MANUEL GRAÇA DIAS E EGAS JOSÉ VIEIRA 
Galeria Fonseca e Macedo, Ponta Delgada, São Miguel
Organizada pela Delegação dos Açores 

7 OUTUBRO
CONFERÊNCIA 
MANUEL GRAÇA DIAS 
Hotel do Colégio, Ponta Delgada, São Miguel
Organizada pela Delegação dos Açores 

> 7 DE OUTUBRO 
EXPOSIÇÃO
RAUL LINO.  CEM ANOS DEPOIS
Centro de Congressos 
Cine-Teatro Micaelense, Largo de São João, Ponta Delgada 
Terça a sábado, das 14 às 19h00 e domingo das 15 às 18h00. 
Comissariada pelo arquitecto Claudio Sat. 

Organização – Delegação dos Açores e Editorial Blau, 
com patrocínio de Coelho da Silva

8 OUTUBRO 
CONFERÊNCIA
MANUEL GRAÇA DIAS 
Museu de Angra do Heroísmo, Angra do Heroísmo, Terceira
Organizada pela Delegação dos Açores 

18 OUTUBRO
TERÇAS TÉCNICAS
CERÂMICA E PEDRA NATURAL. MATÉRIAS, TÉCNICA E CASOS
Auditório da sede nacional, às 18h30 
Promovida pela Weber Cimenfix

> 21 DE OUTUBRO
EXPOSIÇÃO PRÉMIO SECIL DE ARQUITECTURA 2004
Palácio dos Capitães Generais, Angra do Heroísmo, Terceira,
entre as 9 e as 17h30

João Afonso

11 > 12 NOV
III SEMINÁRIO INTERNACIONAL IAPXX
Auditório do Edifício Unidade Pedagógica Central, Pólo II, FCTUC,
Coimbra
Informações na página 7

3 > 25 NOVEMBRO
REUNIÃO DE OBRA #4
PEDRO PACHECO E MARIE CLÉMENT

MUSEU DA LUZ NA NOVA ALDEIA DA LUZ 

Dia 6, Inauguração da Exposição + Conferência, Sede da Ordem

dos Arquitectos, Lisboa, 21h00 

Dia 8, Visita guiada pelo autor à obra

Local de encontro: 9.30h Porta da Sede da Ordem 

dos Arquitectos em Lisboa

Inscrições: máximo 60 pessoas
Tel. 213 241 167 ou cultura2@oasrs.org

AGENDAOUTUBRO
ORDEM DOS ARQUITECTOS

3 OUTUBRO
DIA MUNDIAL DA
ARQUITECTURA 2005
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PRÉMIOS
Em tempos de crise as limitações e condicionantes com que o
mercado procura reger a prática profissional da arquitectura
tornam mais difícil e restritivo o acesso à encomenda e,
necessariamente, à profissão. 
Esta situação afigura-se ainda mais preocupante no contexto
actual, na medida em que temos uma classe profissional muito
jovem à procura de efectivar os primeiros passos na profissão.
Neste sentido, os concursos e prémios têm sido, desde sempre,
uma das melhores formas de divulgação e promoção da
arquitectura de qualidade, promovendo o acesso à encomenda
por critérios de mérito.
O Conselho Directivo Nacional tem procurado desenvolver
inúmeros contactos com diversas entidades, no sentido de
reforçar e promover a existência de mais prémios de arquitectura
nos campos e nas áreas que são da sua competência específica.
Nesse sentido, o CDN tem vindo a promover anualmente os
Prémios Tektónica e Secil Universidades, e bianualmente o
Prémio Secil, promovemos ainda, no âmbito da UIA, a selecção
portuguesa para o Concurso Internacional Celebração das
Cidades.
Reconhecendo a necessidade de existência de mais prémios e
concursos, bem como a importância da divulgação dos seus
resultados como factor de promoção e divulgação da
arquitectura e de arquitectos à margem dos que já conhecemos,
o CDN vem por este meio tornar público os prémios que estão em
preparação, bem como, uma calendarização provisória até ao
final de 2006.
TIAGO MOTA SARAIVA

01
PRÉMIO MOBILIDADE V. 2005
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA
O Prémio Mobilidade é o resultado de um protocolo assinado pela
OA e a SCML, na qual ambas as instituições se comprometem a
levar a cabo todos os anos um concurso de ideias aberto a todos
os associados da Ordem dos Arquitectos, sobre temas
relacionados com a mobilidade.

NOVEMBRO DE 2005 – JANEIRO DE 2006

02
CONCURSO INTERNACIONAL CELEBRAÇÃO DAS CIDADES II
A segunda edição deste concurso de ideias para arquitectos e
estudantes de arquitectura, organizado pela UIA, continuará a ter
como tema central a cidade contemporânea e os seus problemas
específicos.

DEZEMBRO DE 2005 – JUNHO DE 2006

03
PRÉMIO RECRIA 
Este concurso para obra construída, organizado pelo INH, visa
destacar a melhor obra realizada no âmbito do programa ao qual
o prémio está associado.

JANEIRO 2006 – MAIO 2006 

04
PRÉMIO SALÃO IMOBILIÁRIO
O Salão Imobiliário de Lisboa da AIP/FIL, em conjunto com a
Ordem dos Arquitectos, a Ordem dos Engenheiros e um promotor
privado, pretende organizar um concurso aberto a todos os
profissionais para a escolha de uma equipa de projectistas para o
projecto do promotor.

NOVEMBRO 2005 – NOVEMBRO 2006 

05
PRÉMIO SECIL UNIVERSIDADES 2005
DESCRIÇÃO: O Prémio Secil Universidades 2005, é anual e tem
como objectivo incentivar a qualidade do trabalho académico e
promover o reconhecimento público de jovens oriundos das
escolas de arquitectura portuguesas. 

JUNHO 2005 – MAIO 2006 

06
PRÉMIO TEKTONICA‘06
DESCRIÇÃO: Este Prémio instituído pela AIP/FIL e pela Ordem dos
Arquitectos pretende premiar soluções

arquitectónicas/urbanísticas que proponham a resolução de
“conflitos” emergentes na sociedade portuguesa. Foram já temas
em edições anteriores a construção de um abrigo/refúgio urbano
e a revitalização de um centro histórico, entre outros.

JANEIRO 2006 – MAIO 2006

07
PRÉMIO OUTROS MERCADUS – ARQUITECTURA EFÉMERA
A empresa Outros Mercadus propõe-se promover um prémio
anual, com a colaboração da Ordem dos Arquitectos, que faça o
diagnóstico da arquitectura efémera realizada em Portugal no
ano transacto.

JANEIRO 2006 – MAIO 2006

08
PRÉMIO SECIL 2006
O Prémio Secil de Arquitectura, atribuído através de um concurso
nacional, tem como objectivo incentivar e promover o
reconhecimento público de autores de obras que, incorporando o
material que constitui o núcleo da actividade da Secil – o cimento,
constituam peças significativas no enriquecimento da
arquitectura portuguesa. 

JANEIRO DE 2006 – NOVEMBRO DE 2006 

09
PRÉMIO SECIL UNIVERSIDADES 2006
(ver Secil Universidades 2005)

JUNHO 2006 – NOVEMBRO 2006

10
CONCURSO CARMO DECK
O Concurso promovido pela Carmo (empresa produtora de
produtos de madeira tratada de longa duração), visa distinguir
um Deck elaborado por estudantes de arquitectura ou jovens
arquitectos em início de actividade, cuja solução apresentada
seja inovadora e integrada na paisagem onde se insere.

A CONFIRMAR

11
PRÉMIO LECA
Existe uma proposta da Ordem para a reformulação deste Prémio
(que já vai na sua terceira edição) no sentido de reforçar a sua
vertente cultural e de promoção da qualidade da paisagem
construída. Aguardamos a resposta por parte da organização.

A CONFIRMAR

12
CONCURSO PÚBLICO PARA A ÁREA ENVOLVENTE 
À SEDE NACIONAL DA ORDEM DOS ARQUITECTOS
Concurso Público promovido pela Ordem dos Arquitectos em
colaboração com a Igreja Paroquial de São Paulo, que visa a
requalificação da área envolvente à OA, Igreja e Praça de São
Paulo (Zona de protecção de imóvel classificado pelo IPPAR).

(EM DISCUSSÃO)

13
PRÉMIO A PEDRA NA ARQUITECTURA
Este Prémio tem como promotor a AIP/FIL e é co-organizado com
a Revista Rochas & Equipamentos e com o apoio da Ordem dos
Arquitectos e Marbrito Lda., sendo que a sua atribuição é bianual
e pretende premiar aqueles que em território nacional integram
nos seus projectos os mármores, granitos e outras pedras
naturais. É ainda condição que as propostas apresentadas
tenham sido construídas nos três anos imediatamente
anteriores.

JANEIRO 2007 – MAIO 2007

A DECORRER
CONCURSO PÚBLICO DE IDEIAS PARA O MERCADO DE CASCAIS 
E ZONA ENVOLVENTE
Concurso com assessoria da OA SRS
Entidade promotora do concurso: Município de Cascais
Data de envio do anúncio para publicação: 19 de Agosto de 2005 
Publicação em Diário da República: 30 de Agosto de 2005
Data limite para recepção de trabalhos: 20 de Dezembro de 2005. 
Câmara Municipal de Cascais

Edifício Tardoz, Praça 5 de Outubro, Nº. 9, 2745-501 Cascais

T.: 214 825 202 | F.: 214 820 409 | concurso.mercado@cm-cascais.pt

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 

EUROPAN PORTUGAL
EUROPAN 8
Após a entrega das propostas em 26 de Setembro p.p., decorre
agora o tempo previsto para a recepção dos trabalhos enviados
por serviços rápidos ou postais, até 17 de Outubro de 2005.
CONTRATAÇÕES EUROPAN 6
Três das quatro cidades Europan 6 em Portugal contrataram as
equipas vencedoras e estão presentemente a desenvolver os
projectos, em fases mais ou menos avançadas:
Em Almada a equipa de Pedro Cabezas e Samuel Torres de
Carvalho desenvolve um estudo de planeamento estratégico
iniciando brevemente um Plano de Pormenor na zona da Quinta
do Almaraz;
Em Lisboa, Ademar Machado e Meral Arslan acompanham a fase
final da obra no Bairro das Galinheiras, com 470 fogos;
No Porto Benjamin Bancel e Nuno Abrantes finalizaram já o
projecto de execução para o Lugar de Noeda/Pinheiro, estando
previsto o início das obras ainda antes do final do corrente ano.

A Europan divulga o percurso profissional das equipas premiadas
Se é premiado Europan, em Portugal ou lá fora, a Associação
Europan Portugal oferece-lhe a possibilidade de divulgação do
seu trabalho no website nacional, em condições muito especiais.
Se estiver interessado, contacte o Secretariado da Europan
Portugal.
www.europanportugal.pt    Tel.213 241 130    www.europan-europe.com

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

CONCURSOS



A NORTE
CURSO
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
8 OUTUBRO
10h00 > 13h00 e 14h30 > 17h30
Com base na regulamentação
de segurança contra incêndio
em vigor, o curso abordará as
disposições gerais e as
condições para licenciamento
dos edifícios, definindo as
condições de acesso aos
edifícios, dando a conhecer as
disposições relativas à
construção e à concepção dos
espaços interiores dos
edifícios com o objectivo da
protecção contra riscos de
incêndio.
FORMADOR Capitão José Aidos
Rocha (2.º Comandante do
Batalhão Sapadores
Bombeiros do Porto)
LOCAL Espaço de Formação da
OASRN – Rua da Restauração,
n.º 477 1º andar, Porto.
www.oasrn.org

SEMINÁRIO
CONCEBER E CONSTRUIR EM AÇO
14 E 15 OUTUBRO
9h00 > 12h30 e 14h30 > 18h00 
Esta formação, organizada
pela OA SRN com a
colaboração da CMM -
Associação Portuguesa de
Construção Metálica e Mista,
tem por objectivo sensibilizar
os arquitectos para a
importância da utilização do
aço no âmbito da sua
actividade profissional e dotá-
los de meios, noções e
técnicas elementares que lhes
permitam utilizar as
estruturas metálicas nos seus
projectos de arquitectura.
O seminário abordará os
seguintes temas: o Aço e suas
características mecânicas; os
elementos estruturais: pilares,
vigas e lajes; fachadas e
coberturas; a sustentabilidade
da construção metálica; a
protecção contra a corrosão; a
protecção contra incêndios;
projectos e obras.
FORMADORES Luís Simões da
Silva (Professor Catedrático
do Departamento de
Engenharia Civil da Faculdade
de Ciências e Tecnologia da
Universidade de Coimbra),
Paulo Vila Real (Professor
Catedrático do Departamento
de Engenharia Civil da
Universidade de Aveiro), Tiago
Abecasis (Engenheiro Civil,
Sócio-gerente da empresa Tal
Projecto Lda), Leonor Côrte-
Real (Engenheira Civil,
Directora de Indústria da
empresa Hempel Portugal),
Helena Gervásio (Mestre em
Engenharia Civil, Directora de
Projecto da empresa Gipac
Lda)
LOCAL Espaço de Formação da
OASRN – Rua da Restauração,
n.º 477 1º andar, Porto.
www.oasrn.org

CICLO DE FORMAÇÃO 
EM GESTÃO DE PROJECTOS
SESSÃO DE ESCLARECIMENTO
GRATUITA

OS STANDARDS DA GESTÃO DE
PROJECTOS E A ARQUITECTURA
21 OUTUBRO
15h00 > 19h00
A competitividade das
organizações prestadoras de
serviços, está cada vez mais
centrada na sua capacidade de
inovação e por consequência
na optimização do trinómio
Pessoas, Processos de
Trabalho e Tecnologias. Inovar
implica descobrir as melhores
práticas, adaptá-las à
realidade da sua organização e
implementar a sua contínua
melhoria.
Os Gabinetes de Arquitectura
(e os Arquitectos em geral),
enquanto agentes
prestadores de serviços
orientados ao Projecto
necessitam incorporar no dia a
dia da sua actividades, as
melhores práticas
organizacionais de gestão de
projecto.
Procura-se, com esta sessão
de esclarecimento,
estabelecer a ponte entre as
necessidades e expectativas
dos arquitectos face ao
desempenho das suas
organizações, matérias a
desenvolver com maior
profundidade num seminário
sob o mesmo tema que
decorrerá em Dezembro.
Perspectiva-se o
conhecimento sobre os
standards de facto da Gestão
de Projecto (nomeadamente o
“Project Management Body of
Knowledge” proposto pelo
“Project Management
Institute”), envolvendo a
caracterização de situações
concretas do desenvolvimento
de projectos de arquitectura e
a apresentação de
ferramentas específicas
associadas à sua resolução. No
final os participantes
encontrar-se-ão aptos a
perspectivar metodologias
certificadas enquanto
ferramentas de suporte à sua
prática profissional.
FORMADORES Rui Porteiro
(MBA em Gestão de
Informação, Consultor Sénior
e Gestor de Negócio no Grupo
SINFIC) e Abílio Magalhães
(Licenciado em Gestão de
Sistemas de Informação,
responsável pela
implementação de soluções de
Gestão de Projectos)
LOCAL Espaço de Formação da
OASRN – Rua da Restauração,
n.º 477 1º andar, Porto.
www.oasrn.org

A SUL
ACÇÃO DE FORMAÇÃO
INTRODUÇÃO À PEREQUAÇÃO
23 NOVEMBRO
9h30 > 18h30 
O Decreto-Lei n.º 380/99, de 22
de Setembro, estipula que os
proprietários têm direito à
distribuição perequativa dos
benefícios e encargos
decorrentes dos instrumentos
de gestão territorial
vinculativos dos particulares. 
Mais estipula que os
instrumentos de gestão
territorial vinculativos dos
particulares devem prever
mecanismos directos ou
indirectos de perequação
segundo critérios definidos. 
Decorridos seis anos desde a
publicação do diploma,
continua a haver inúmeras
dúvidas sobre os mecanismos
perequativos e os critérios
para a sua aplicação nos
diversos níveis de planos
municipais de ordenamento do
território. 
Procurando esclarecer alguns
conceitos e apresentar
exemplos de aplicação, a
SRSul da Ordem dos
Arquitectos promove esta
acção de formação. 
A acção será orientada pelo
professor Jorge Carvalho e
pela doutora Fernanda Paula
Oliveira e terá uma introdução
teórica e apresentação de
casos práticos. 
www.oasrs.org 

07 ARQUITECTOS

OUTUBRO 2005

FORMAÇÃO CONTÍNUA

EM BUSCA DA ARQUITECTURA
DO SÉCULO XX
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 

PROGRAMA PROVISÓRIO
11 NOVEMBRO
09h30 Sessão de Abertura

Helena Roseta (OA), João Ferrão (Secretário de

Estado do Ordenamento do Território e das

Cidades), João Belo Rodeia (IPPAR), Luis Hortet

(Fundação Mies van der Rohe), Paulo Cunha e

Silva (Instituto das Artes), 
10h30 Coffee break
11h00 Apresentação dos trabalhos
Norte – Sérgio Fernandez 

Centro – José António Bandeirinha 
12h00 Conferência 

«Património Moderno: um legado 

para o futuro», Maristela Casciatto 
13h00 Almoço
14h30 Apresentação dos trabalhos

Lisboa e Vale do Tejo – João Vieira Caldas 

Sul – Michel Toussaint 
15h30 Conferência 

«On the Portuguese Architecture: between

paradigms and current architecture», Wilfried

Wang 
16h00 Coffee break
16h30 Mesa Redonda

«Arquitectura do século XX: conhecimento e

salvaguarda para quê?»

Reflexão sobre a avaliação, relevância e utilida-

de deste conhecimento na perspectiva da salva-

guarda. Trata-se de repensar os limites tempo-

rais da história da arquitectura como resposta

ao desafio do património moderno. E de equa-

cionar os caminhos do património do século XX

em Portugal. A valorização do Património tem

de passar por um diálogo entre arquitectos e

economistas, gestores e políticos, agentes e

cidadão?

Maria Calado, Nuno Grande, Antonio Pizza,

representante da UMAR, Gabriel Feld 
18h00 Encerramento

12 NOVEMBRO
09h30 Apresentação dos trabalhos

Região Açores – João Maia Macedo 

Região Madeira – Luís Vilhena 
11h00 Coffee break
11h30 Mesa Redonda

«O Património Arquitectónico contemporâneo

na construção da paisagem»

Interdisciplinaridade na construção da paisa-

gem. Da Arquitectura à escala do Desenho

Urbano e da Organização do Território. A salva-

guarad do património contemporâneo como

objectivo no quadro da conservação e do des-

envolvimento sustentável. A salvaguarda do

património construído e da paisagem do ponto

de vista da economia do desenvolvimento e do

turismo cultural. Como harmonizar critérios

económicos, patrimoniais e paisagísticos?

Ana Tostões, Nuno Portas, Aurora Carapinha,

Xavier Costa

13h00 Sessão de Encerramento
13h30 > 17h30 Visita guiada
Arquitectura do século XX em Coimbra
inclui almoço volante (inscrições limitadas)

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.

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). Em qualquer dos

casos, faça-nos chegar uma cópia do comprova-

tivo para validar a inscrição.
Mariana Franco, Travessa do Carvalho 23. 1249-003 Lisboa

Tel. 213 241 108.  FaX: 213 241 101

iapxx@ordemdosarquitectos.pt

III SEMINÁRIO IAPXX
NOME _________________________________________________________________________________________________

MORADA _______________________________________________________________   CÓDIGO POSTAL _____________

TELEFONE ___________________________ E-MAIL ________________________________________________________

MEIO DE PAGAMENTO:
CHEQUE Nº _______________________    SOBRE O ______________________________________________________
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA A CONTA DA ORDEM DOS ARQUITECTOS NIB 0033 00000178011889939, UTILIZANDO COMO

REFERÊNCIA O Nº DE MEMBRO DA OA. ENVIAR SEMPRE UMA CÓPIA.

DADOS PARA EMISSÃO DE RECIBO:
NOME/ENTIDADE/EMPRESA ____________________________________________________________________________

NIF __________________________________ MORADA ______________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Nº MEMBRO _________________
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POLÍTICAS DE ARQUITECTURA 
NA UNIÃO EUROPEIA

ITÁLIA 
E A LEI SOBRE 
A QUALIDADE
ARQUITECTÓNICA
EM ITÁLIA, O CONSELHO DE MINISTROS APROVOU UM PROJECTO

DE LEI SOBRE A QUALIDADE ARQUITECTÓNICA, DEFININDO AS

BASES DE UMA POLÍTICA PÚBLICA APOSTADA NA QUALIDADE

ARQUITECTÓNICA E URBANÍSTICA. INSPIRADA NA LEI FRANCESA

DA ARQUITECTURA, DE 1977, O PROJECTO ENCONTRA-SE PRE-

SENTEMENTE PARA APROVAÇÃO NO PARLAMENTO.

Enquadramento
Berço da civilização ocidental, a Itália abriga um dos patrimónios

culturais mais ricos do mundo, atraindo por ano milhares de

visitantes. De modo a salvaguardar este espólio insubstituível os

italianos desenvolveram políticas activas de preservação do

património.

No entanto, os debates jurídico-doutrinários evidenciaram a

necessidade de se criar um enquadramento legal destinado a

definir os mecanismos de protecção e valorização da arquitectura

contemporânea.

Concretamente, o interesse e a exigência de se criarem

modalidades de protecção de edifícios contemporâneos de

especial valor artístico, assumiram uma grande importância, nos

finais dos anos 90, aquando da reforma do Ministério da Cultura

(Ministero per i beni e le attività culturali), responsável pela

gestão e conservação do património cultural.

Direcção Geral da Arquitectura 
e da Arte Contemporânea
A reforma do Ministério impulsionou a criação de um

enquadramento institucional para a protecção e valorização da

contemporaneidade, criando-se a DARC, Direzione generale per

l'architettura e l'arte contemporanee, afirmando-se o

reconhecimento da protecção da arte, e em particular da

arquitectura contemporânea. 

Em Maio de 2001, era estabelecida a orgânica e o funcionamento

da DARC (Decreto Presidente della Repubblica, n.º 441),

coincidindo com aprovação, no Conselho de Ministros Europeu, da

Resolução sobre a Qualidade Arquitectónica (2001/C73/04).

Incumbido de desenvolver um programa de acção inovador, a 

DARC define a sua linha de actuação segundo três eixos

estratégicos: a divulgação da arquitectura e da arte

contemporânea, a promoção da qualidade arquitectónica e

urbanística e a protecção da arquitectura contemporânea.

Uma vez que a legislação italiana só admitia a classificação como

património das construções com mais de 50 anos e cujo autor já

tivesse falecido, os edifícios contemporâneos estavam excluídos

da política do património cultural.

Para superar esta limitação, a Direcção Geral da Arquitectura e da

Arte Contemporânea, com a colaboração do Consiglio Nazionale

Architetti, Planificatori, Paesaggisti e Consevatori, CNAPPC, criou

uma comissão no sentido de elaborar uma proposta de lei que

reconhecesse a importância pública dos edifícios

contemporâneos e que promovesse a qualidade arquitectónica e

urbanística.

Projecto de lei sobre a qualidade
arquitectónica
O primeiro projecto foi publicado em 2002, organizando-se de

seguida uma série de seminários e discussões públicas. O CNAPPC

e em particular o seu presidente, Raffaele Sirica, tiveram um

papel preponderante em todo o processo de debate e promoção

desta iniciativa legislativa.

Após um longo período de discussão, sob proposta do Ministro da

Cultura, o projecto de lei é aprovado preliminarmente pelo

Conselho de Ministros, em Junho de 2003.

No segundo semestre de 2003, aproveitando a presidência

italiana da União Europeia, foi organizada uma conferência

internacional intitulada “Quality of Contemporary Architecture in

European Towns and Cities”, em Bolonha, com a colaboração do

Fórum Europeu de Políticas de Arquitectura. Na conferência foi

apresentado a última versão do projecto de lei, tendo este

merecido a aprovação final em Concelho de Ministros, em

Fevereiro de 2004.

Neste momento, o projecto de lei encontra-se a aguardar a sua

discussão e eventual aprovação pelo Parlamento para poder

entrar em vigor.

Promoção da arquitectura contemporânea
O projecto de lei estabelece os princípios que regem a política

pública da arquitectura contemporânea, e promove o nascimento

e consolidação de uma cultura de qualidade arquitectónica e

urbanística.

O seu principal objectivo é chamar a atenção dos cidadãos, das

instituições e dos profissionais, para a necessidade de melhorar

os padrões de qualidade dos edifícios e dos espaços públicos,

tendo em vista salvaguardar a paisagem e o território, bem como

melhorar a qualidade de vida da população.

Na sequência da importância reconhecida à arquitectura

contemporânea, o projecto de lei consagra diversas inovações,

nomeadamente a possibilidade de classificar como de interesse

público edifícios contemporâneos de elevado valor artístico,

facultando assim aos respectivos proprietários o acesso a

benefícios fiscais e a subsídios para obras de conservação.

Outra inovação é o incentivo à qualidade dos projectos de

arquitectura, havendo a possibilidade, tanto por parte de

entidades públicas como privadas, de recorrer a um fundo de 3,5

milhões de euros para organizar concursos de arquitectura e

urbanismo. Sublinhe-se que nestes concursos de ideias é

obrigatório, a participação de jovens arquitectos, de modo a

incentivar a sua entrada no mercado de trabalho.

O projecto prevê também a criação de uma fundação para a

qualidade arquitectónica (Fondazione per la qualità architettonica

e dell'ambiente costruito) e a criação de um arquivo da

arquitectura contemporânea (Centro nazionale per la

documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee).

No que respeita a publicitação da autoria das obras

arquitectónicas, prevê-se que em todas as novas construções seja

obrigatório afixar de modo bem visível, placas com os nomes dos

autores dos projectos de arquitectura e engenharia, bem como

dos respectivos construtores.

Finalmente, registe-se que o ministério responsável pelas obras

públicas fica encarregado de elaborar um plano para a qualidade

das construções públicas. 

Para aplicação da lei o projecto prevê um plano trienal, com um

orçamento global de 8.000.000 de euros.
JOÃO FERREIRA BENTO

PROJECTO DE LEI SOBRE 
A QUALIDADE ARQUITECTÓNICA
Artigo 1 Finalidade

Artigo 2 Definição

Artigo 3 Princípios fundamentais

Artigo 4 Apoio financeiro para a qualidade arquitectónica

Artigo 5 Concepção e projecto dos edifícios públicos do Estado

Artigo 6 Obras de arquitectura contemporânea de especial valor

artístico

Artigo 7 Acreditação dos autores de obras arquitectónicas ou

urbanística

Artigo 8 Comparticipações económicas para obras de arquitectura

contemporânea

Artigo 9 Publicitação de obras de arquitectura contemporânea

Artigo 10 Promoção de estudos avançados e da investigação

Artigo 11 Centro nacional para a documentação e a valorização da

arte contemporânea

Artigo 12 Plano para a qualidade das construções públicas

Artigo 13 Fundação para a qualidade arquitectónica e ambiente

construído

Artigo 14 Alteração à Lei nº 633, de 22 de Abril de 1941,

respeitante à protecção do direito de autor

Artigo 15 Alteração à Lei nº 109, de 11 de Fevereiro de 1994,

respeitante à actuação do ministério responsável pelas obras

públicas

Artigo 16 Estatuto especial das províncias autónomas de Trento e

de Bolzano

Artigo 17 Cobertura orçamental

Itália
Área: 294,060 Km2

População: 58,018,700 hab

Densidade: 193 hab/Km2

Capital: Roma

Para saber mais 
z Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee
http://www.darc.beniculturali.it/

z Legge quadro sulla qualitá architettonica
http://www.darc.beniculturali.it/ita/normativa/doc/leggearchitet
tura.rtf

Sites das associações profissionais dos arquitectos italianos:
z Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori
http://www.cnappc.it/

z Archiworld Network
http://www.archiworld.it

z Architetturaitalia
http://www.architetturaitalia.it/

Auditorium Parco della Musica, Roma, Itália, 

Renzo Piano architects, 2002.Copyright © Moreno Maggi

La Chiesa di Dio Padre Misericordioso/Jubilee Church, Roma, Itália, 

Richard Meier, 2004. Copyright © Liao Yusheng


