


A SUL A NORTE

DEZEMBRO 2006

DELIBERAÇÃO
PROCESSO ELEITORAL
DELEGAÇÕES DOS AÇORES, MADEIRA, LEIRIA,
CASTELO BRANCO E PORTALEGRE 
NÚCLEO DO LITORAL ALENTEJANO
Em virtude do atraso verificado na distribuição do Boletim
‘Arquitectos informação' do mês de Outubro (facto ao qual a
Secção Regional do Sul é alheia), no qual veio publicado o calendá-
rio eleitoral relativo à realização de eleições para as Delegações
dos Açores, da Madeira, de Leiria, de Castelo Branco, de Portalegre
e para o Secretariado do Núcleo do Litoral Alentejano, o que pode-
rá ter obstado à atempada tomada de conhecimento do mesmo, a
fim de garantir que a divulgação do calendário eleitoral chegue a
todos os interessados em igualdade de circunstâncias e pelos
meios previstos no regulamento eleitoral como condição essencial
para a participação democrática no acto, delibero, na qualidade de
Presidente do Conselho Directivo Regional do Sul da Ordem dos
Arquitectos, a alteração do calendário eleitoral determinada pela
necessidade de se prorrogar o prazo (inicialmente decidido) para a
apresentação das listas.

ASSIM SENDO O CALENDÁRIO ELEITORAL SERÁ O SEGUINTE:

APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS 
(DATA-LIMITE): 15 JAN 2007
VERIFICAÇÃO DE CANDIDATURAS PELA 
COMISSÃO ELEITORAL (DATA-LIMITE): 23 JAN 2007
PRAZO PARA EVENTUAL CORRECÇÃO 
DE CANDIDATURAS (DATA-LIMITE): 31 JAN 2007
ANÁLISE DO RECURSO E COMUNICAÇÃO 
DA DECISÃO PELO CDR: 7 FEV 2007
PERÍODO DE CAMPANHA 
ELEITORAL: 8 FEV A 23 FEV 2007

ACTO ELEITORAL 26 FEV 2007
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO 
DE RECLAMAÇÕES (DATA-LIMITE): 5 MAR 2007
TOMADA DE POSSE 1.ª QUINZENA MARÇO

A eleição decorrerá no dia 26 de Fevereiro de 2007, entre as 15.00 e as
21.00 horas, nas respectivas sedes, com a excepção de Portalegre que
terá o acto eleitoral na sede da Secção Regional do Sul da Ordem dos
Arquitectos, sita na Travessa do Carvalho n.º 21-25, em Lisboa. O voto
pode ser presencial ou por correspondência devendo, neste último
caso, ser recepcionado até à hora do fecho do acto eleitoral.

LISBOA, 10 DE NOVEMBRO DE 2006

LEONOR CINTRA GOMES,

PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DO SUL DA ORDEM DOS ARQUITECTOS

02 ARQUITECTOS

A
le

xa
n

d
re

 K
u

m
ag

ai

A OASRN esteve presente na Concreta ’06, Feira
Internacional de Construção e Obras Públicas,
que decorreu nos dias 24 a 28 de Outubro, na
Exponor, em Matosinhos, com um stand próprio
de 54m2, com 4 frentes, numa localização central
do pavilhão 4.
A aposta num espaço aberto, que permitisse a fácil
aproximação do público desta feira, a par da curiosi-
dade que suscitou e da sua localização privilegiada,
resultou no sucesso desta iniciativa.
A afluência significativa registada nos cinco dias da

feira reflectiu o interesse, tanto da parte do públi-
co em geral, como dos membros desta Ordem, no
novo serviço on-line Procura Arquitecto? disponi-
bilizado pela Secção Regional do Norte, e lançado
nesta ocasião.
A TAFIBRA, empresa do grupo SONAE INDÚSTRIA,
dedicada à produção e comercialização de deriva-
dos de madeira, apoiou, como patrocinador exclu-
sivo, a apresentação do directório Procura
Arquitecto? na Concreta ‘06, viabilizando a cons-
trução do stand da OASRN, através do seu patrocí-

nio e da disponibilização dos materiais necessá-
rios para a sua execução.
Para a concretização do stand a OASRN contou tam-
bém com o apoio de diversas outras entidades na
disponibilização de material informático SISCAD ,
iluminação ARTEMIDE, execução de telas e lettering
DESIGNAR, mobiliário (bancos) OFICINAS GERAIS,
apoio à projecção MEDIACHIP, e seguro do stand
AXA. A execução do stand ficou a cargo da OMD —
Paulo Faro. 
PELOURO DA ENCOMENDA E EMPREGO [OA-SRN]

O Procura Arquitecto? é o um directório sócio-profis-
sional de arquitectos-projectistas da região norte de
Portugal. Este novo serviço da OA-SRN está disponí-
vel em www.oasrn.org, sendo a sua inscrição e con-
sulta totalmente gratuitas.
Concebido como um instrumento de busca, que, des-
tinado ao público, em geral, e ao promotor de inter-
venções arquitectónicas e urbanísticas, em particu-
lar, vise e facilite a identificação e selecção de
arquitecto, apresenta-se dividido em três áreas dis-
tintas:

1. GALERIA
Página de abertura do directório Procura
Arquitecto? com apresentação de 4 imagens de
obras de arquitectura, de 4 arquitectos distintos,
que surgem de forma aleatória e são renovadas a
cada up-load efectuado.
A concepção desta área permite percorrer todas as
imagens existentes neste directório, proporcionan-

do a visualização de obras de arquitectura, com aces-
so directo à ficha individual dos seus autores.

2. PESQUISA
Abrindo com listagem completa dos contactos dispo-
níveis, organizada por ordem alfabética e visualiza-
da, mais uma vez, de forma aleatória (renovada a
cada up-load efectuado), permite o acesso aos dados
disponíveis por escolha de letra do alfabeto, ou por
pesquisa através de palavra-chave (ex. último nome,
identificação de empresa, etc.); é também possível a
pesquisa através da selecção de um distrito, permi-
tindo aceder aos contactos de arquitectos da área
geográfica seleccionada.
Por cada arquitecto inscrito é criada uma entrada, da
qual constam duas imagens, a sua identificação, o
destaque ao endereço electrónico da sua própria
página de Internet, com acesso directo à mesma, e a
possibilidade de visualizar outros contactos profis-
sionais.
A partir destas entradas ou da página de abertura
Galeria, é possível o acesso a uma ficha individual de
todos os arquitectos inscritos neste directório, onde
consta toda a informação sobre os mesmos, com
destaque das imagens disponibilizadas.
O ênfase dado à identificação de site ou blog profis-
sionais, pretende, tanto estimular a modernização

de ferramentas de promoção profissional, como
complementar a informação disponível no directório
Procura Arquitecto?.

3. INSCRIÇÃO
Nesta área disponibiliza-se o regulamento deste
serviço (em formato PDF), e o formulário de inscri-
ção, o qual deverá ser preenchido tendo em conta os
campos de preenchimento obrigatório assinalados,
e validado com a anuência das respectivas regras de
inscrição.
Para além da indicação do número de membro e do
nome, os arquitectos deverão associar ainda duas
imagens representativas do seu trabalho (425 píxeis
x 425 píxeis, resolução de 72 dpi em formato Jpg),
devidamente identificadas quanto aos créditos e
objecto retratado nas mesmas. 
O directório Procura Arquitecto?, sendo um serviço
criado pelo Conselho Directivo da OASRN, foi desen-
volvido e organizado pelo Pelouro da Encomenda e
Emprego, contando com a gestão operacional do
Pelouro da Comunicação.
Para o esclarecimento de dúvidas sobre o serviço,
está à disposição um endereço electrónico, para que
nos façam chegar essas mesmas questões:
procura.arquitecto@oasrn.org
PELOURO DA COMUNICAÇÃO [OA-SRN]

OASRN NA CONCRETA 2006 APRESENTA

PROCURA ARQUITECTO?

NOVO SERVIÇO NO SITE DA SECÇÃO REGIONAL DO NORTE
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ARQUITECTURA
ACESSÍVEL 
12 > 14 ABRIL 2007
PORTO | PALÁCIO DE CRISTAL
AUDITÓRIO DA BIBLIOTECA ALMEIDA
GARRETT

A Secção Regional Norte da Ordem dos
Arquitectos encontra-se a organizar o
evento ARQUITECTURA ACESSÍVEL com
objectivo principal promover a valori-
zação profissional dos arquitectos
através do debate entre técnicos e a
sociedade, sobre as questões da aces-
sibilidade ao meio edificado no senti-
do de garantir o acesso a todas as pes-
soas, atendendo às diferentes
capacidades físicas e idades.
O momento actual torna este evento
extremamente oportuno, por entrar
em vigor, em Fevereiro de 2007, o
novo diploma legal que estabelece um
novo conjunto de normas técnicas de
acessibilidade quer nos espaços
públicos, quer nos espaços privados,
incluindo o acesso às habitações e
seus interiores. 

Esta iniciativa da OA-SRN pretende ser
enquadrada num conjunto de acções
que decorrerão durante o próximo
ano, designado pelo Parlamento
Europeu e Conselho da União Europeia
como o Ano Europeu da Igualdade de
Oportunidades para Todos.
Considera-se ser tarefa do arquitecto
o dever de procurar garantir a todos os
cidadãos, sem excepção o direito de
desenvolver as actividades diárias e de
lazer com autonomia e independência,
eliminando os factores de discrimina-
ção que o espaço edificado possa
incluir.
A promoção e o intercâmbio de ideias
entre os membros da Ordem dos
Arquitectos e entre estes e outras
organizações nacionais e internacio-
nais, e a divulgação de novas maté-

rias directamente relacionadas com
a prática profissional nesta área
temática, irá, certamente, contribuir
para a defesa da arquitectura, digni-
ficando e prestigiando a profissão do
arquitecto.

ESTRUTURA DO EVENTO
O Fórum ARQUITECTURA ACESSÍVEL
terá como tema central «A acessibili-
dade ao espaço edificado», incluirá:
> Conferências temáticas com debate
de ideias através de comunicações de
técnicos com experiências em diversos
domínios, que permitirá abordagem a
matérias temáticas e a partilha de
experiências, no domínio do desenho
universal e planeamento da cidade.
> Mesas Redondas de discussão de
vários temas, entre arquitectos e

associações de pessoas com defi-
ciências.
> Apresentação de publicação «ARQUI-
TECTURA ACESSÍVEL», livro técnico de
orientação e implementação das nor-
mas técnicas no projecto.
> Exposição de obras acessíveis de
membros da OA, exposição em que a
realização dependerá da adesão dos
arquitectos interessados.
> Mostra de materiais e tecnologia
sobre ajudas técnicas, que decorrerá
no mesmo local do evento e terá como
objectivo principal possibilitar aos
participantes um contacto directo com
soluções de ajudas técnicas e com as
empresas que as produzem ou comer-
cializam. 
PELOURO DA PRÁTICA PROFISSIONAL

[OA-SRN]

EXPOSIÇÃO DE OBRAS
ACESSÍVEIS
INSCRIÇÕES ABERTAS

15 DEZEMBRO>9 FEVEREIRO
Encontra-se aberto o período de ins-
crição na Exposição de Obras
Acessíveis de Arquitectos que
decorrerá nos mesmos dias do
fórum (12, 13 e 14 de Abril), sobre os
temas Urbanismo/Espaço Público,
Edifícios de Acesso ao Público e
Habitação.
O Regulamento de inscrição encontra-
-se disponível no site www.oasrn.org 
O evento ARQUITECTURA ACESSÍVEL é
u m a  i n i c i a t i v a  d a  O r d e m  d o s
Arquitectos (SRN), com a parceria da
Provedoria do Cidadão da Pessoa com
Deficiência da Câmara Municipal do
Porto.
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PROVEDOR DA ARQUITECTURA
ESTA É A ARQUITECTURA A QUE TENDES DIREITO
COMECEI POR RECUSAR. POR COMODISMO. NO DIZER DA ARQUI-
TECTA HELENA ROSETA SERIA NECESSÁRIO ALGUÉM EXTERIOR
AOS ORGÃOS DIRECTIVOS QUE DESEMPENHASSE O PAPEL DE
CONCIÊNCIA DA ORDEM. UMA ESPÉCIE DE GRILINHO DO PINÓQUIO.

Quando a nossa estimadíssima presidente anunciou que me iriam
convidar para o cargo de provedor da Arquitectura começei por recu-
sar. Por comodismo.
E também por entender que a figura de associação pública foi uma
das mais imaginosas propostas vertida para a nossa constituição
democrática.
Porque quando o Estado transfere para grupos de cidadãos atribuiçõ-
es que lhe são próprias dinamiza a participação e alarga a cidadania.
E como a Ordem dos Arquitectos é uma associação pública competir-
lhe-ia, aos seus órgãos e especialmente à presidência do seu orgão
nacional, assumir-se como provedora da população para os assuntos
da arquitectura.
Foi-me respondido que o campo de actuação dos arquitectos e por-
tanto da Ordem se foi dilatando e tão intrincadas são hoje as questõ-
es levantadas naquele território que se impunha chamar alguém que
se ocupasse das múltiplas e complexas relações, “ordem – arquitec-
tos – população – estado” e que senatorialmente, opinasse e tentas-
se esbater incompatibilidades, desvios, eventuais conflitos.
É bem verdade que o tecido associativo actual se plasma numa adap-
tação constante às mutações da sociedade. Sejam as associações
empresariais, as Ordens ou os Sindicatos.
Por isso no dizer da arquitecta Helena Roseta seria necessário
alguém exterior aos orgãos directivos que desempenhasse o papel de
conciência da Ordem.
Uma espécie de grilinho do Pinóquio.
Sendo assim, aceitei.
Avolumaram-se de seguida outras razões de aceitação:
É que tendo obtido o meu diploma de arquitecto em Setembro de
1957 logo nessa mesma data me inscrevi no Sindicato.
O que não sendo à data obrigatório se impunha civicamente.
Estimo que nos quase 50 anos que se seguiram entre 20 a 30 estive
quotidiamente ligado à vida sindical e associativa.
Nesse período colhi sabedoria de homens como Keil do Amaral,
Teotónio Pereira, José Rafael Botelho, Manuel Tainha, Formozinho
Sanchez, Peres Fernandes, Fernando Peres, Celestino de Castro,
Pires Martins, e de mulheres como Maria do Carmo Matos e Olga
Quintanilha.
O património que herdei dessa vivência não me pertence exclusiva-
mente e impõe-se partilhá-lo.
E sendo assim aceitei com maior convicção.
Embora me pareça que a figura zoológica mais adequada à situação
não seja o grilinho mas o dinossauro. Um prudente e atento dinossau-
ro. Reservamos para o próximo congresso a apresentação de um pro-
grama de acção para além da tarefa de dar seguimento às queixas
que eventualmente forem surgindo. Adiantaremos, contudo:
Diz-se que em política os objectivos só se alcançam quando se reúne
o querer, o saber e o poder. Não nos faltará o querer, menos o saber,
nada teremos do poder. Só os sussurros do grilinho.
E aqui vão já alguns desses sussurros:
Junto à Ordem para que corrija a deriva, em relação ao espírito de uma
associação pública, que a leva a olhar menos para a arquitectura e
mais para os arquitectos e entre estes mais ainda para a minoria que

se apossou, para sua glória, da arquitectura como objecto cultural.
Depois um sussuro para todos nós, afastado que seja o olhar sobre o
nosso umbigo e calados todos os complexos de Demiurgo:
Que arquitectura vamos colocar perante os nossos concidadãos?
E dizer-lhes de seguida:
Esta é a arquitectura a que tendes direito.
Porque face a nós estará o imigrante da barraca derrubada, os
homens e as mulheres do subúrbio, o suburbano, o burguês esmaga-
do por taxas de esforço altíssimas e também a criança e o idoso, o
doente e o saudável e o operário e o investidor, tanto ricos como
pobres.
E que todos e cada um de nós possa responder conforme o seu saber
sem a censura do modismo nem a pressão da fama.
Aqui teremos que juntar os nossos murmúrios, já transformados em
gritos aos companheiros que se ocupam do direito à saúde, à educa-
ção, à mobilidade.
E passar de edifício à cidade.
E gritar, também, junto de todos os poderes contra a opacidade dos
processos de licenciamento para que sejam garantidas a igualdade
de oportunidades e o direito à livre escolha.
Assim faremos.
FRANCISCO DA SILVA DIAS

PROVEDOR DO ESTAGIÁRIO
UM PROGRAMA DE ACÇÃO
CONSIDERO OPORTUNA UMA INTERVENÇÃO ‘PRÓ-ACTIVA’ DE
SENSIBILIZAÇÃO DAS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO E PATRONOS;
PARA A RESPONSABILIDADE DAS PRIMEIRAS NA GARANTIA DE
CONDIÇÕES PARA A DIGNA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIOS E DOS
SEGUNDOS COMO PARCEIROS DA ORDEM DOS ARQUITECTOS NO
ACOMPANHAMENTO E APOIO AOS ESTAGIÁRIOS.

O surgimento das figuras do Provedor da Arquitectura e do Provedor
do Estagiário ocorre num contexto de significativo crescimento da
Ordem dos Arquitectos, quer em número de membros, quer da
correspondente complexidade administrativa, e, ainda, da relevante
alteração do quadro da formação académica.
A par disto, e no cumprimento das disposições estatutárias da OA,
assistimos nos últimos anos à implementação e aperfeiçoamento do
processo de admissão de novos membros, que conheceu um novo
capítulo com a entrada em vigor, no dia 2 de Outubro passado, do
novo Regulamento de Inscrição.
Este regulamento institui a figura do Provedor do Estagiário, que
deverá ter uma responsabilidade de mediação no âmbito do relacio-
namento entre patrono, membro estagiário, entidade de acolhimen-
to e Ordem dos Arquitectos. Zelará pela função social, dignidade e
prestígio da profissão de arquitecto, e também pelo cumprimento
daquele regulamento, pela eficácia da formação e da valorização pro-
fissional, pelo cumprimento das obrigações e eficácia dos direitos dos
patronos e dos estagiários. 
Se analisarmos o texto e o contexto em que o presente Regulamento
de Inscrição é instituído, concluiremos que resulta de uma dinâmica
conjuntural, em que nem sempre as coisas foram simples e lineares.
De facto, no inicial Regulamento Interno de Admissão (RIA), em vigor
desde 2000 a 2004, e no posterior Regulamento de Admissão (RA),
que vigorou de 2004 até ao início de Outubro deste ano, o principal
investimento da OA foi o de implementar e fazer evoluir um sistema
de admissão de novos membros, tendo por fundamento o princípio,
consagrado nos Estatutos, de «clara separação entre os conceitos de
título académico e título profissional».
Este processo assentou numa filosofia de avaliação das competên-
cias dos candidatos a membros, que se concretizou em dois níveis: um
primeiro, sobre as condições em que ocorreu a sua formação acadé-
mica, implícito no sistema de Reconhecimento e Acreditação das
licenciaturas (e, por consequência, das instituições de ensino supe-
rior); e um segundo, centrado no desempenho do candidato no âmbi-
to da formação profissional obtida através de um Estágio e Acções de
Formação. Existia, ainda, a possibilidade, para situações de candida-
tos com licenciatura obtida há mais tempo mas que não estivessem
inscritos na OA, de serem avaliados pela sua experiência prática e pro-
fissional, através da Avaliação Curricular.
Estes regulamentos determinavam, ainda, a existência de uma Prova
de Admissão, à qual seriam dispensados os candidatos provenientes
de Cursos Acreditados pela OA.
Sobre os méritos ou deméritos deste sistema, sobre as polémicas e

reacções que fomentou, sobre a motivação ou desgaste que provo-
cou nas partes envolvidas ou, ainda, sobre a relevância ou desinteres-
se dos conteúdos da Formação Profissional, não cabe aqui pronun-
ciar-me, pois já o fiz, em devida altura e nos locais apropriados, por
diversas ocasiões.
Interessa, antes, registar alguns factos que parecem fundamentais
na transição para o novo Regulamento de Inscrição:
Desde já, a profunda alteração de filosofia – de um paradigma de ava-
liação dos candidatos, evolui-se para uma concentração nos aspectos
de organização e apoio à realização dos estágios, e na qualificação
profissional dos candidatos.
Esta mudança do ângulo de abordagem ao modo como os candidatos
podem e devem aceder ao título profissional, resulta da experiência
obtida pelos órgãos competentes da OA (num historial que é, ainda,
necessariamente curto), da vontade de resolver alguns ‘problemas de
juventude’, mas, sobretudo, de alterações externas particularmente
significativas: a alteração recente do contexto legal nacional e euro-
peu, designadamente no que respeita à Lei de Bases do Sistema
Educativo, à Directiva 2005/36/CE do Parlamento Europeu, á
Directiva do Conselho Europeu de 7 de Setembro de 2005 sobre o
reconhecimento das qualificações profissionais e, ainda, da imple-
mentação do Processo de Bolonha, respeitante aos Graus
Académicos e diplomas do ensino superior, através do Decreto-Lei n.º
74/2006, de 24 de Março. A par disto, e não menos importante, o
reconhecimento, pelo Governo, de que cumpre ao Estado português
a responsabilidade de avaliação e regulação do ensino superior, pelo
que a OA cessa o sistema de reconhecimento e acreditação de cursos
até agora desenvolvido;
Em termos gerais, e simplificando, a responsabilidade de validação do
processo relativo ao Estágio Profissional - que inclui três componen-
tes fundamentais, a saber: Experiência Profissional, Formação em
Estatuto e Deontologia, e Formação Profissional – desloca-se de uma
avaliação efectuada pelos Conselhos Regionais de Admissão (even-
tualmente delegada em júris ou comissões nomeados para o efeito),
para uma declaração, devidamente comprovada, do candidato.
Assim, perante este quadro conjuntural e regulamentar, e tendo em
conta que este primeiro mandato como Provedor do Estagiário termi-
nará já em 2007, com o termo do mandato dos actuais órgãos sociais
da OA, considero prioritárias as seguintes áreas temáticas, que cons-
tituo como Programa de Acção:
1. O primeiro e principal objectivo centra-se na própria existência,
inédita, de um Provedor do Estagiário. Trata-se de pôr em prática
este desígnio, nos seus aspectos operativos e funcionais. Esta será a
prioridade, na qual estamos a trabalhar desde a apresentação públi-
ca que ocorreu no Dia Mundial da Arquitectura. Esta tarefa implica
criar uma estrutura e canais próprios de comunicação, quer internos
à própria OA, quer externos, para divulgação dos modos de contacto,
recepção de sugestões, opiniões, testemunhos e reclamações dos
protagonistas do processo de inscrição, ou emissão de pareceres e
aconselhamento;
2. Será dada uma especial atenção a todos os aspectos que envol-
vem a Formação - quer em Ética e Deontologia, quer Profissional -
por considerar que é aqui, precisamente, que se joga a especificida-
de da qualificação profissionalizante dos candidatos, e a qualidade
do serviço que a própria Ordem presta no âmbito deste processo, em
cumprimento dos propósitos de apoio e preparação «dos recém-
licenciados para a entrada na vida profissional e associativa». A reor-
ganização desta formação, quer em formato e conteúdos, quer em
termos de entidades formadoras, carece de definição urgente e pos-
terior avaliação da sua eficácia e resultados;
3. Por outro lado, com estas alterações, o papel dos Patronos e
Entidades de Acolhimento, nas suas dimensões ética e pedagógica,
assume particular importância como fulcro da Experiência
Profissional, quer no desenvolvimento, pelos Membros Estagiários,
de tarefas na âmbito dos actos próprios da profissão, quer pela efec-
tiva orientação, aconselhamento e validação do estágio por parte
dos Patronos. Assim, considero oportuna uma intervenção ‘pró-acti-
va’ de sensibilização das Entidades de Acolhimento e Patronos, para
a responsabilidade das primeiras na garantia de condições para a
digna realização de estágios, e dos segundos como parceiros da
Ordem dos Arquitectos no acompanhamento e apoio aos
Estagiários.
Espero, sobretudo, contribuir e intervir para minimizar atritos e
encontrar resultados, em espírito de colaboração com todas as par-
tes envolvidas (estagiários, patronos, entidades de acolhimento, OA,
e membros efectivos).
JOÃO RAMOS MARQUES

O PROGRAMA DOS PROVEDORES
OS PRIMEIROS PROVEDOR DA ARQUITECTURA E PROVEDOR DO ESTAGIÁRIO FORAM DESIGNADOS NO DIA MUNDIAL DA ARQUITECTURA 2006. 
PARTILHAMOS AS PRIMEIRAS REFLEXÕES SOBRE O SEU MANDATO, A SER EXERCIDO ATÉ AO FINAL DE 2007. NO NOVO PORTAL DA OA, 
WWW.ARQUITECTOS.PT, ESTÃO DISPONÍVEIS INFORMAÇÕES E FORMAS DE CONTACTO
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EM CUMPRIMENTO DOS OBJECTIVOS 
O Conselho Regional de Disciplina do Norte CRD(n) é composto por um
presidente, quatro vogais e dois vogais suplentes, sendo, actualmente,
assessorado, em tempo parcial, por uma advogada e contando com a
colaboração de uma funcionária da SRN, também em tempo parcial. O
CRD(n) recorre à colaboração regular de seis arquitectos que desem-
penham as funções de relatores em procedimentos disciplinares. Pode,
pois, dizer-se com propriedade que os meios são limitados face às eleva-
das exigências com que se defronta o CRD(n).
De facto, entre o ano de 1999 e a presente data deram entrada no CRD(n)
189 processos dos quais 175 são procedimentos disciplinares.
Quanto aos procedimentos disciplinares, é importante referir que 80%
dos mesmos se deveu a iniciativa externa à
Ordem, sendo que apenas 20% se deveu à ini-
ciativa de órgãos da própria Ordem. Estes
números permitem, por si só, constatar o
quanto a sociedade civil, as entidades oficiais e
os próprios pares estão atentos ao desem-
penho dos arquitectos e conscientes da res-
ponsabilidade inerente ao exercício da sua
profissão.
Durante o actual mandato, deram entrada no
CRD(n) 52 processos, dos quais 45 são proce-
dimentos disciplinares.
No uso das competências estatutárias, o
CRD(n) reuniu, durante o ano de 2005, dezas-
seis vezes e, durante os três primeiros trimes-
tres de 2006, sete vezes.
Durante o actual mandato, o CRD(n) proferiu
50 deliberações finais e emitiu 35 acórdãos.
Daquelas deliberações finais, 26 transitaram
em julgado, sendo que 21 destas foram de
arquivamento, 3 de aplicação da pena de
advertência e 2 de censura.
No actual mandato, o CRD(n) apresentou a
sua proposta para a revisão do Regulamento
de Deontologia e, ainda no âmbito do proces-
so de revisão, e a solicitação do CNDis, organi-
zou uma «sessão de reflexão» sobre aquela
revisão, no dia 14 de Outubro de 2005 no audi-
tório da Restauração, na qual participaram
membros dos órgãos nacionais e regionais da
Ordem, relatores e arquitectos convidados.
Em cumprimento dos objectivos definidos, o
CRD(n) apresentou igualmente uma proposta
para o processo de alargamento da bolsa de
Arquitectos Relatores e sua formação, para o
que definiu o perfil desejável dos candidatos, o
valor da respectiva remuneração e os conteúdos programáticos para a
respectiva formação. Ainda neste âmbito, o CRD(n) participou numa
Sessão de Esclarecimentos para eventuais interessados, que decorreu
no dia 23 de Setembro de 2005, no auditório da Restauração.
O CRD(n) iniciou ainda o processo de análise estatística dos processos
entrados, dentro dos limites da capacidade oferecida pela Base de Dados
actualmente existente.
CONSELHO REGIONAL DE DISCIPLINA DO NORTE

MAIS PROCESSOS CONCLUÍDOS, MAIS CONFLITUALIDADE

O Conselho Regional de Disciplina do Sul (CRDS) está a conseguir inver-
ter a tendência de acumulação de processos. EM 2006, há mais proces-
sos concluídos do que aqueles que entraram de novo ou dos que foram
herdados. Para isso contribuíu a reestruturação da equipa e inovações
para combater a morosidade.

METODOLOGIA
O CRDS herdou uma metodologia já estabelecida, fruto do trabalho des-
envolvido no mandato anterior, entre 2002 e 2004. O Conselho foi reorga-
nizado a partir de 2002, através da formação de uma equipa técnica que
pudesse corresponder às novas exigências perante os membros. Foi cria-
do um secretariado, foram contratados juristas e iniciou-se uma aturada
reavaliação dos processos pendentes. 

COMPOSIÇÃO
Em 2005, o CRDS herdou 61 processos e confrontou-se com 54 novas
entradas. As exigências aumentaram gradualmente; há queixas em
número sempre crescente desde 2003. Se, entre 2003 e 2005, havia cerca
de 30 queixas anuais, o CRDS já recebeu 22 queixas apenas nos primeiros
nove meses de 2006. Entre 2002 e Setembro de 2006, entraram 140
novos processos. A equipa existente era exígua e tornou-se imperioso
reforçá-la. Com base na experiência do trabalho efectuado pelo Conselho

Regional de Disciplina do Norte, foi formada uma equipa de relatores
externos a partir do convite à participação de arquitectos (cinco seleccio-
nados de entre os cerca de vinte que se candidataram). Foi contratada
mais uma jurista (a tempo inteiro), que permite o efectivo apoio ao fun-
cionamento do secretariado e ao trabalho dos sete relatores eleitos
(cinco membros mais dois suplentes). A equipa do CRDS é actualmente
composta por doze arquitectos/relatores e três juristas. 

ESTATÍSTICA DOS PROCESSOS ENTRADOS E CONCLUÍDOS
A reorganização iniciada em 2002 teve efeitos directos no número de
processos concluídos – até Setembro de 2006, foram concluídos 126
processos. O equilíbrio entre o número de processos entrados e o

número de processos concluídos é uma das
referências mais significativas do trabalho do
CRDS nos últimos anos. Em 2005, entraram
32 novos processos e foram concluídos 30;
até Setembro de 2006, entraram 22 novos
processos e já foram concluídos 34. Ou seja,
2006 é o primeiro ano em que se consegue
concluir mais processos do que aqueles que
são abertos. 

TIPIFICAÇÃO DAS QUEIXAS
A grande maioria das queixas consubstancia-
se, por um lado, em falsas declarações de
arquitectos, relativas a casos em que os projec-
tos licenciados por autarquias não estão, ale-
gadamente, de acordo com os projectos execu-
tados. No entanto, verifica-se, por diversas
ocasiões, que alterações aos projectos foram
efectuadas, após a sua conclusão, pelos donos
da obra pelo que, nestes casos, as queixas são
consideradas improcedentes. 
Inúmeras queixas têm a ver com a violação dos
direitos de autor, ou seja, intervenções de alte-
ração de um arquitecto em projectos de auto-
ria de outro arquitecto. Começam também a
ser frequentes as queixas relacionadas com a
publicitação, em «sites» na Internet, de projec-
tos que não são da sua autoria (nem sequer em
co-autoria). Outras queixas visam arquitectos
que projectam e licenciam os seus próprios
projectos. Avultam, igualmente, as queixas de
estagiários por abusos dos patronos, desde a
obrigação de fazerem horas extra, à determi-
nação de realizarem tarefas que nada têm a
ver com o exercício da arquitectura passando
pela não remuneração do trabalho prestado. 

A responsabilidade disciplinar é independente da responsabilidade civil
ou criminal, que pode existir. Neste caso, competirá ao Conselho Directivo
Nacional remeter a documentação ao Ministério Público.

RESOLUÇÃO DOS PROCESSOS/TIPO DE PENAS
A maioria dos processos tem tido como conclusão o arquivamento em
sede de inquérito e a maior parte dos arquivamentos tem a ver com ale-
gados incumprimentos contratuais (prazos ou honorários, por exemplo)
ou com falta de prova e prescrições. 
No caso de incumprimentos contratuais, a situação extravasa as compe-
tências do CRDS; há casos de arquivamento por falta de prova de violação
dos deveres deontológicos por parte dos arquitectos, por prescrição
(quando decorre mais de três anos sobre a prática de actos ilícitos) ou,
ainda, por inexistência de actos ilícitos. 
Entre 2002 e 2004, houve 44 processos arquivados, cinco resultaram na
absolvição dos acusados, seis terminaram em advertência e três em cen-
sura; quatro deram origem a suspensões. Entre 2005 e 2007, 41 proces-
sos foram arquivados, treze resultaram em advertência, três em absolvi-
ção, outros três em censura e cinco em suspensão. 

MOROSIDADE
Há, ainda, muitos processos que não entram nestas estatísticas porque
o CRDS criou o processo de mediação, em que é tentado o entendimento
entre as partes. Nos primeiros nove meses de 2006, dez casos foram
resolvidos por mediação, evitando a instrução dos processos e a morosi-
dade das situações conflituais. 
A eventual morosidade que parece tomar conta de alguns dos processos
instruídos tem tido muito a ver com respostas tardias, com cartas devol-
vidas ou mesmo com a falta de cooperação das próprias partes envolvi-
das, quer seja o queixoso, o participado ou as testemunhas arroladas
pelas partes. 

ADAPTADO DO TEXTO DE MANUEL SALDANHA, PRESIDENTE DO CRDS 
A VERSÃO INTEGRAL PODE SER LIDA EM WWW.OASRS.ORG

TRANSFORMAÇÕES NA CLASSE 
E REVISÃO DO REGULAMENTO DE DEONTOLOGIA
O Conselho Nacional de Disciplina (CNDis) tem concentrado o seu esfor-
ço nos trabalhos de revisão do Regulamento de Deontologia, procurando
encontrar uma formulação para este instrumento regulador essencial
que melhor responda à situação evolutiva da prática da Arquitectura.
De facto, com a estrutura sociocultural da classe dos arquitectos em
grande transformação e assistindo-se, neste cenário, ao forte cresci-
mento do número de arquitectos licenciados e a exercer a profissão, veri-
fica-se também um exponencial aumento da conflitualidade, queixas e
práticas que impõem a avaliação do seu enquadramento ético.
Todo este contexto ocorre num tempo onde, na formação dos arquitec-
tos, a composição da generalidade dos cursos não parece reflectir uma
mais estruturada abordagem aos conceitos éticos e disciplinares da prá-
tica da Arquitectura.
Em simultâneo, o contexto artístico, científico e técnico da prática do ofí-
cio está também em transformação, motivando novas formas de conside-
ração do território e do espaço. Neste âmbito ainda, as novas tecnologias
de informação alteram os modos da prática, fazendo emergir aspectos
dos conceitos éticos de autoria e de relacionamento no (e com o)
trabalho, que, nas circunstâncias antecedentes, tinham uma valorização
diferente.
O próprio contexto sociocultural que envolve a produção arquitectónica e
urbanística revela uma sociedade em crise cívica, o que motiva uma
maior necessidade de estruturas regulamentares mais aprofundadas,
detalhadas e objectivas.
Por fim, o reconhecimento da necessidade e direito de todos os cidadãos
à arquitectura, ao urbanismo e ao planeamento do território, como ins-
trumentos indispensáveis para uma melhor habitação, fruição e salva-
guarda dos espaços, tanto naturais como urbanizados, determina uma
correspondente consciência da elevada responsabilidade dos arquitec-
tos, no que respeita à qualidade, simultaneamente cultural, artística, téc-
nica e económica do seu trabalho.
Esta situação complexa motivaria por si só – para além do prazo de revi-
são definido e em curso – a reconsideração do Regulamento de
Deontologia que, esperamos, virá a dotar os arquitectos de um instru-
mento que, na continuidade dos princípios éticos perenes, legados pelas
gerações anteriores, se adapte e responda também aos problemas que
hoje se apresentam.
Os trabalhos de revisão deste documento, conduzidos pelo Conselho
Nacional de Disciplina, foram sustentados por um conjunto de iniciativas
que procuraram reunir conhecimento e reflexões sobre a eventual evolu-
ção das perspectivas sobre a ética no ofício da Arquitectura.
Entre essas iniciativas, refira-se que se realizou um pequeno inquérito
junto dos Conselhos Regionais de Disciplina, cuja interpretação dos
resultados –  trabalho em curso –  permite conhecer melhor o espectro
da conflitualidade relacionada com a vertente disciplinar da prática.
Complementarmente, realizaram-se encontros de debate, a partir dos
quais o CNDis ficou a poder contar com as observações e contributos de
um leque significativo de colegas, representando várias gerações, situa-
ções profissionais e áreas geográficas de actuação. Para além destes,
diversos órgãos eleitos da Ordem enviaram reflexões e sugestões que
têm sido consideradas pelo CNDis.
Finalmente, em fase de redacção das alterações ao regulamento, consti-
tuiu-se um grupo de acompanhamento do qual fazem parte os Conselhos
Regionais de Disciplina, os membros que foram eleitos para estes órgãos
em mandatos anteriores bem como os Assessores juristas da Ordem. O
resultado deste trabalho será, em breve, apresentado aos membros da
Ordem para discussão alargada.
PEDRO PARTIDÁRIO (MEMBRO DO CNDIS)

A ACTIVIDADE DOS CONSELHOS 
DE DISCIPLINA EM BALANÇO
O ESTADO PORTUGUÊS RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE UM INTERESSE PÚBLICO RELEVANTE SUBJACENTE AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE ARQUITECTO, RAZÃO PELA QUAL CONSTITUIU A ORDEM
DOS ARQUITECTOS COMO UMA ASSOCIAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO,  ATRIBUINDO-LHE PODERES E COMPETÊNCIAS PARA REGULAR O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO,  DEFINIR OS PRINCÍPIOS E REGRAS
DEONTOLÓGICAS QUE DEVEM SER OBSERVADOS E RESPEITADOS POR TODOS OS ARQUITECTOS E O PODER DISCIPLINAR. 

Evolução de processos 
entrados no CRDN

PROCEDIMENTOS
ANOS DISCIPLINARES OUTROS

1999 5 0
2000 35 0
2001 13 0
2002 21 1
2003 25 1
2004 31 5
2005 26 6
2006 ATÉ SET. 19 2

ORIGEM DOS PROCEDIMENTOS 
DISCIPLINARES
ÓRGÃOS DA ORDEM

20%
INICIATIVA EXTERNA

80%

ORIGEM 
DAS QUEIXAS
ENTRADAS 
NO CRDS,
1999/2006

ARQUITECTOS 

37%
CLIENTES

24%

CÂMARAS MUNICIPAIS

15%
OUTRAS ENTIDADES 
PÚBLICAS

12%
OUTRAS ENTIDADES 
PRIVADAS

12%
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A NORTE
2007
Um contexto actual marcado pelas transformações do perfil da classe
dos arquitectos decorrentes das novas responsabilidades profissionais,
tanto pelas alterações recentes do quadro legislativo como pelas cres-
centes exigências de qualificação técnica, têm sido os princípios subja-
centes às opções do Pelouro da Formação da OA-SRN que importa man-
ter e incrementar. Assim, o plano relativo ao primeiro semestre de 2007
assume como principal objectivo apoiar a qualificação dos membros,
disponibilizando acções que visam um melhor desempenho profissional
e o acesso a novas áreas de trabalho.
COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA NA CONSTRUÇÃO (REEDIÇÃO)
O Coordenador de Segurança é a figura que assegura a integração dos
objectivos inerentes ao DL 273/03, de 29 de Outubro, promovendo e
verificando a implementação dos princípios gerais de prevenção de ris-
cos profissionais, desde a elaboração do projecto até à fase de explora-
ção da obra. 
AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA (REEDIÇÃO)
A avaliação imobiliária como processo científico e credível é muito
recente em Portugal. Porém, o crescimento das solicitações nesta área
tem atraído a este “novo mercado” um número significativo de técnicos
o que justifica uma formação que procura sistematizar normas e méto-
dos de avaliação, comparando práticas e divulgando referências.
Novo Regulamento para a Térmica de Edifícios
A entrada em vigor do DL 80/2006, de 4 de Abril, que aprova o
Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos
Edifícios (RCCTE), conduz a um aumento significativo do grau de exi-
gência relativo ao desempenho energético dos edifícios, pelo que nos
encontramos a desenvolver uma acção destinada a projectistas, de
modo a promover a formação e actualização face às novas directivas,
dotando os técnicos dos conhecimentos que permitam a implementa-
ção, de forma adequada, de todas as medidas pertinentes, com viabili-
dade técnica e económica, garantindo que os projectos satisfaçam os
requisitos regulamentares.
NOVO REGIME DO ARRENDAMENTO URBANO
Um contexto onde o valor das rendas depende, entre outros factores,
da actuação dos Arquitectos na determinação do nível de conservação
dos imóveis, na sequência da promulgação do Novo Regime de
Arrendamento Urbano (NRAU) - Lei 6/2006, de 27 de Fevereiro – obriga
à concretização de formações para aquisição dos conhecimentos
necessários – objectivos da legislação, âmbito de actuação, critérios de
avaliação e procedimentos –, com vista à elaboração de uma lista de
membros devidamente habilitados para integrarem as Comissões
Arbitrais Municipais.
ECO-EFICIÊNCIA – DA LINHA AO CÍRCULO
A eco-eficiência é um conceito que tem surgido como integrador de
tudo o que rodeia a problemática da ideia de sustentabilidade. Através
desta Oficina de Trabalho procuramos, num âmbito multidisciplinar,
estudar soluções que permitam considerar a perenidade do legado
construído e a construir ou a efemeridade do mesmo, abordando ques-
tões ligadas à “arquitectura e energia”, aos materiais, sua durabilidade
e proveniência, aos impactos ecológicos e à integração do ser humano
/ natureza / território, etc.
Arquitectura e Iluminação
A iluminação dos edifícios e dos espaços edificados e a componente
energética da radiação solar, incluindo a caracterização das condições
de iluminação, das fontes de iluminação artificial e das condições
visuais dos espaços, definem o contexto para uma acção que pretende
abordar alguns dos principais factores presentes no projecto de edifí-
cios tendo por enquadramento geral as exigências de conforto, eficiên-
cia energética e sustentabilidade.
CONSERVAÇÃO E RESTAURO DE ESTUQUE DECORATIVO
O contexto do património cultural e artístico português não dispensa
um olhar sobre a arte do estuque. Esta Oficina de Trabalho pretende ser
uma formação dinâmica permitindo um melhor conhecimento sobre
esta temática e a consciencialização das formas de salvaguarda e inter-
venção sobre os estuques.
CICLO DE MATERIAIS E TECNOLOGIAS – SESSÕES TÉCNICAS
Numa altura em que a construção se torna progressivamente mais
especializada e as exigências de qualidade mais elevadas procuramos
disponibilizar sessões sobre materiais e tecnologias, apresentadas por
empresas do sector da construção e do apoio ao projecto de arquitec-
tura, que deverão contemplar, com um maior grau de importância,
informações práticas úteis para a prática profissional do arquitecto.
TERESA CALIX, PELOURO DA FORMAÇÃO DA OA-SRN

A SUL
A Formação é uma das Áreas de Actividade do Pelouro Formação e
Admissão. Funcionalmente, enquadra-se no Departamento de Defesa e
Promoção Profissional da SRSul, o qual tem como objectivo assegurar
a defesa e promoção da arquitectura junto da sociedade, bem como
prestigiar a profissão do Arquitecto promovendo a sua valorização cien-
tífica e profissional.
O Serviço da Formação abrange três categorias: Formação Interna,
Formação Integrada no Estágio Profissional e Formação Contínua.

FORMAÇÃO INTERNA
Compete à formação interna a promoção de acções que visem a requa-
lificação técnica e administrativa dos seus colaboradores dotando-os
das ferramentas que contribuam para a melhoria do seu trabalho.
A formação interna tem como objectivo melhoria da capacidade de res-
posta dos funcionários aos requisitos da sua função específica.
Neste âmbito foram disponibilizados aos funcionários da AO-SRS apro-
ximadamente 100 cursos de formação na área informática (através do
Protocolo com a Galileu). A formação em Código do Procedimento
Administrativo (CPA) foi igualmente facultada, assim como a formação
necessária à Disciplina (Direitos de Autor e Comportamental).

FORMAÇÃO INTEGRADA NO ESTÁGIO PROFISSIONAL
Compete à Ordem dos Arquitectos, enquanto entidade reguladora, ava-
liar no seu âmbito, os conhecimentos mínimos necessários ao exercício
da prática profissional.
Com a alteração do contexto legislativo nacional/europeu e a entrada em
vigor do DL 74/2006 (que tem como objectivo a criação de um sistema
nacional de avaliação dos diplomas de ensino superior), entrou também
em vigor, a 2 de Outubro de 2006, um novo Regulamento de Inscrição o
qual, substituindo o Regulamento de Admissão, altera os moldes e conte-
údos das acções de formação para estagiários até agora adoptados.
Não pretendendo substituir o papel das Instituições de Ensino é dever
da OA introduzir nas suas acções de formação novas temáticas de inte-
resse para a profissão, excluindo matérias cujos programas deverão
fazer parte do percurso académico. Neste contexto a formação integra-
da no estágio profissional tem como objectivo completar o referido per-
curso com temáticas fundamentais ao exercício da profissão promo-
vendo a qualidade e a inovação.
A formação em Estatuto e Deontologia é de âmbi-
to obrigatório e deverá ser sujeita a avaliação de
conhecimentos adquiridos. A formação profissio-
nal encontra-se em fase final de definição.
Ainda ao abrigo do já extinto RA, a OA-SRS terá
promovido em 2006 e 2007 no âmbito da forma-
ção complementar, 288 horas de formação para
aproximadamente 885 membros estagiários,
num total de 9 sessões.

FORMAÇÃO CONTÍNUA
A Formação Contínua é aquela que é facultada
aos Membros em geral. Deverá incidir sobre
temas e matérias actuais para o exercício da pro-
fissão, para que todos os Membros possam de
modo continuado manter-se informados e actua-
lizados. A Formação Contínua terá duas compo-
nentes. Uma mais direccionada para questões
práticas e contínuas do ofício de Arquitecto no
âmbito da sua formação profissional e outra, de
vertente complementar, mais a montante para a
prática, mas imprescindível nos dias de hoje para
um correcto exercício da profissão.

2006
FORMAÇÃO INFORMÁTICA - PROTOCOLO COM 
O CENTRO DE FORMAÇÃO GALILEU
O acordo previu, para os membros efectivos e
estagiários da OA, descontos vantajosos na área
da formação informática.
Sustentabilidade e Eficiência Energética na
Arquitectura e Construção
A SRSul organizou, com a colaboração do arqui-
tecto Miguel Veríssimo, um Seminário e Oficina de
Trabalho sobre o tema «Arquitectura e Energia -
Sustentabilidade e Eficiência Energética na
Arquitectura e Construção». 
O Seminário de Formação decorreu nos dias 19,
20 e 21 de Janeiro e a Oficina de Trabalho a 26,
27 e 28 de Janeiro. Para além disso, a organiza-
ção preparou um programa cultural, que teve
lugar à noite, com entrada livre. A adesão exce-
deu as expectativas.

SESSÃO SOBRE O NOVO REGULAMENTO PARA A TÉRMICA DE EDIFÍCIOS
Eduardo Maldonado, professor na Faculdade de Engenharia do Porto e
coordenador do programa para a eficiência energética dos edifícios da
Direcção-Geral de Energia, participou a 25 de Maio numa sessão de escla-
recimento sobre a nova regulamentação para a térmica de edifícios.
Esta sessão veio na sequência do seminário «Arquitectura e energia» e
após a adopção, pelo governo português, da directiva europeia sobre o
desempenho energético dos edifícios (Directiva 2002/91/CE), em
Janeiro. A lotação da auditório esgotou.
INTRODUÇÃO À PEREQUAÇÃO A 9 MAIO E 18 DE SETEMBRO (NÍVEL I)
Decorridos seis anos desde a publicação do DL 380/99, de 22 de
Setembro, com as alterações introduzidas pelo DL 310/2003, de 10 de
Dezembro, continuam a suscitar-se inúmeras dúvidas sobre a aplicação
da perequação. 
O Eng. Jorge Carvalho e a Dr. Fernanda Paula Oliveira abordaram esta
temática em duas acções que esgotaram a capacidade da sala.
Execução Urbanística e Perequação (Nível II)
O Eng. Jorge Carvalho e a Dr. Fernanda Paula Oliveira promoveram uma
Sessão de Trabalho sobre Execução Urbanística e Perequação, destina-
da a técnicos ou políticos. Para quem já estava familiarizado com o
tema, ou tivesse frequentado o Nível I, a acção destinava-se ao esclare-
cimento de dúvidas práticas. Realizou-se a 21 de Junho e esgotaram as
inscrições.
QUATRO ACÇÕES DE FORMAÇÃO NA ÁREA COMPORTAMENTAL
Estas acções foram desenvolvidas em parceria com a empresa Perfil
(especializada em formação e consultoria na área do desenvolvimento
dos activos humanos das empresas e organizações).
GESTÃO E COORDENAÇÃO DE REUNIÕES (22 a 26 de Maio) –Desenvolver compe-
tências ao nível da identificação de métodos e técnicas de gestão do
tempo. Pretendeu potenciar-se a eficácia e eficiência pessoal, do plane-
amento de actividades, da optimização do tempo e da condução de reu-
niões orientada com o intuito de obter melhores resultados.
GESTÃO DE PESSOAS E EQUIPAS (29 de Maio a 2 de Junho) – Desenvolver compe-
tências nos domínios da liderança, coordenação, formação, avaliação
de desempenho, gestão de conflitos e expectativas, motivação e cum-
primento de objectivos. 
APRESENTAÇÃO E DEFESA DE UM PROJECTO (5 a 9 de Junho) – Desenvolver com-
petências ao nível dos métodos e técnicas de forma a facilitar a prepa-
ração e condução de apresentações persuasivas e motivadoras. 
NEGOCIAÇÃO EM ARQUITECTURA (19 a 23 Junho) – Desenvolver competências

ao nível da comunicação, adequando-a aos dife-
rentes interlocutores. 
Seminário: Turismo Sustentável - Ordenamento
ou Constrangimento?
Seminário sobre Ordenamento do Território, em
23 e 24 de Junho, na Biblioteca Municipal de
Tavira. João Luís Carrilho da Graça, Paulo
Martins Barata, Ana Tostões,  Inês Lobo, Gonçalo
Byrne, Cristina Siza Vieira, são alguns dos nomes
que participaram neste evento, compondo três
painéis de oradores de excelência moderados
por Diogo Burnay, Cláudia Taborda e Ricardo
Carvalho. 
A Intervenção dos Arquitectos na Determinação
do Nível de Conservação dos Imóveis 
Organizado pela OA-SRS e pelo Instituto
Nacional de Habitação (INH) contou com o apoio
do Laboratório Nacional de Engenharia Civil
(LNEC) e teve lugar no Auditório do Centro de
Congressos do LNEC a 5 de Dezembro.
Tendo como origem a entrada em vigor, no pas-
sado mês de Setembro, do Novo Regime de
Arrendamento Urbano (NRAU), este aconteci-
mento pretendeu promover o debate entre téc-
nicos bem como divulgar informação referente à
conservação dos imóveis.
Acção de Formação sobre Acessibilidade e
Design Universal
O Arquitecto Pedro Homem de Gouveia acom-
panhou, a pretexto da nova legislação publicada
em 8 de Agosto (DL 163/2006), uma acção de
formação nos dias 6 e 7 de Dezembro.
A referida legislação define as novas condições
de acessibilidade no projecto e na construção de
espaços públicos, equipamentos colectivos e
edifícios públicos e habitacionais. 
Reabilitação urbana
Os arquitectos José Aguiar falam, a 13 de
Dezembro, sobre os Principios Teóricos da
Reabilitação Urbana e acompanham, no dia 14,
uma visita à Unidade de Projecto do Castelo, em
Lisboa.

PROPOSTAS PARA 2007
SEMINÁRIO, WORKSHOPS E ENCONTROS
■ MÉRTOLA – PARA ALÉM DA MURALHA
■ JUDAÍSMO E ARQUITECTURA
QUINHENTISTA NA BEIRA INTERIOR DE
PORTUGAL (15 DE JANEIRO, PROGRAMA
NA PÁGINA 7)
■ ECO-EFICIÊNCIA / DA LINHA AO CÍRCULO
■ STA. BÁRBARA 

ACÇÕES DE FORMAÇÃO
■ ÁREA COMPORTAMENTAL: GESTÃO E
COORDENAÇÃO DE REUNIÕES; GESTÃO DE
PESSOAS/EQUIPAS; APRESENTAÇÃO E
DEFESA DE UM PROJECTO; NEGOCIAÇÃO EM
ARQUITECTURA
■ DECRETO LEI 555/99, DE 16 DE
DEZEMBRO
■ ACESSIBILIDADE DE DESIGN UNIVERSAL
■ ELABORAÇÃO DE CONCURSOS
■ APRESENTAÇÃO DE PROJECTOS
■ ARQUITECTURA E INTERNET
■ GESTÃO DE PROJECTO
■ GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA
■ NOVO REGIME DO ARRENDAMENO
URBANO /COMISSÕES ARBITRAIS
MUNICIPAIS (NRAU/CAM) 
■ REABILITAÇÃO URBANA
■ SOCIEDADES DE REABILITAÇÃO URBANA
■ INTRODUÇÃO À PEREQUAÇÃO (NÍVEL I)
■ EXECUÇÃO URBANÍSTICA E PEREQUAÇÃO
(NÍVEL II)
■ REDE ECOLÓGICA METROPOLITANA
■ RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL
■ SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS
■ REGULAMENTO DE ACÚSTICA NOS
EDIFÍCIOS
■ RCCTE – PERITOS QUALIFICADOS /
CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA
■ SESSÃO SOBRE O NOVO REG. TÉRMICA
EDIFÍCIOS
■ LIGAÇÃO À REUNIÃO DE OBRA

FORMAÇÃO
OS PELOUROS DA FORMAÇÃO APRESENTAM OS SEUS PROGRAMAS PARA 2007, A PROPOSTA É A MESMA; ASSEGURAR APOIO NA
QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS PROMOVENDO A SUA VALORIZAÇÃO CIENTÍFICA E PROFISSIONAL. A SRNORTE OFERECE ACÇÕES QUE
VISAM UM MELHOR DESEMPENHO PROFISSIONAL E APOSTA NO ACESSO A NOVAS ÁREAS DE TRABALHO. A SRSUL APRESENTA UM
BALANÇO DAS ACTIVIDADES DE 2006 E ACENTUA A NECESSIDADE DE PRESTIGIAR A PROFISSÃO JUNTO DA SOCIEDADE. 
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CONCURSOS

A DECORRER
CONCURSO INTERNACIONAL 
DE IDEIAS PARA A DINAMIZAÇÃO
DO RIO NAS MARGENS 
DO MÉDIO TEJO
Foi publicado no passado dia 17 
de Novembro, no Jornal Oficial da
União Europeia, o anúncio deste
concurso, promovido pela TAGUS –
Associação para o Desenvolvimento
Integrado do Ribatejo Interior, em
associação com os municípios de
Abrantes, Chamusca, Constância, Vila
Nova da Barquinha, com a Associação
para o Desenvolvimento Integrado
do Ribatejo Norte e com a Associação
para a Promoção Rural da Charneca
Ribatejana, e com a assessoria
técnica da Secção Regional do Sul da
Ordem dos Arquitectos. 
Tendo por finalidade a selecção das
melhores propostas de ideias para a
dinamização do rio nas margens do
médio Tejo, desenvolvidas ao nível do
Programa Base, o concurso abrange
uma área de intervenção com uma
extensão global de 24 Km, entre
Abrantes, Constância, Vila Nova da
Barquinha e Chamusca (Arripiado). 
O concurso desenvolve-se numa
fase, sujeita a anominato, e está
aberto a “equipas projectistas
constituídas quer por profissionais
independentes, quer por
empresários em nome individual,
quer por sociedades em si ou em
associação, cujos membros
estejam habilitados a exercer a
actividade de estudos e projectos
em Portugal, (...) nas áreas de
Arquitectura ou de Planeamento
Urbanístico, de Paisagismo ou de
Ordenamento do Território”. 
O Júri é presidido pelo Arq. Gonçalo
Byrne e conta com a participação do
Arq. Luís Moreno Mansilla, do Eng.
António Marques, do Dr. João Pina
da Costa, do Arq. Rui Serrano, do
Arq. Paisagista João Ferreira Nunes
e do Arq. Manuel Aires Mateus. 
Ao primeiro classificado será
atribuído um Prémio no valor
pecuniário de 20 000 euros, ao
segundo serão atribuídos 10 000
euros, e ao terceiro 5 000 euros.
Poderão ainda ser atribuídas
menções honrosas, num máximo de
5, no valor unitário de 2 000 euros. 
A consulta dos processos de
concurso poderá ser feita, durante
o horário de expediente, nas
secções regionais da OA assim
como nas suas Delegações
Regionais. Para a consulta do
processo de concurso (formato
DVD) nas suas instalações, 
a OA-SRN conta com o apoio da
SISCAD, na disponibilização de um
“posto de consulta” criado para 
o efeito.  Os processos de concurso
estão disponíveis para aquisição
nas duas Secções Regionais da OA,
e serão fornecidos, gratuitamente,
em formato DVD, contra a entrega
do “Termo de Responsabilidade” 
e do “Registo de Fornecimento 
do Processo”, devidamente
preenchidos (documentos
disponíveis em
www.concursotejo.eu). 
Os trabalhos a concurso deverão
dar entrada, na Sede da Tagus, até
às 17 horas do dia 14 de Março de
2007. 
Informações – www.oasrs.org e
www.concursotejo.eu 

RESULTADOS

CONCURSO DE IDEIAS
INTERNACIONAL PALAIS 
DE JUSTICE DE PARIS
JUSQU’ICI TOUT VA BIEN… 
O atelier  MOB – dos arquitectos
Tiago Mota Saraiva, Andreia
Salavessa, Carolina Condeço, Nuno
Nunes Ferreira, Vera João e Bruno
Gonçalves – foi premiado com uma
menção honrosa entre 275
propostas de  todo o mundo, nas
categorias prodissionais e
estudantes. O concurso para o novo
Tribunal de Grande Instância (TGI)
incidiu sobre um espaço
expectante no centro da cidade de
Paris, na zona da Biblioteca
Nacional de França (XIIIème).
A proposta da MOB, sob o tema
“Jusqu’ici tout va bien…” e
concebida a partir dos recentes
acontecimentos em França
denominados “La revolte de la
banlieue”, efectuou uma reflexão
sobre a tipologia de edifícios
associada à ideia de Tribunal
enquanto centro de representação
de um poder. Tendo em conta o
carácter e centralidade do espaço
urbano, a proposta centra-se na
criação de uma praça aberta com
alguma topografia mas sem limites
visuais nem físicos rematada por
um edifício charneira que incluía a
recuperação de uma antiga gare da
época industrial. 
arqmob.blogspot.com/
www.competitionparisjustice.com/
fr/ 

II PRÉMIO DE ARQUITECTURA
ASCENSORES ENOR
GRANDE PRÉMIO EX-AEQUO 
PARA PORTUGAL
As estações do Metro do Porto e a
Biblioteca e Centro de Artes de
Sines foram as obras vencedoras
do Grande Prémio Enor 2006, da
autoria dos arquitectos Souto
Moura e Aires Mateus,
respectivamente.
Ambos os arquitectos arrecadaram
em ex-aequo este galardão, ao qual
concorreram 50 arquitectos
portugueses e um total de 130
candidatos a nível ibérico.
Os prémios Enor são compostos por
quatro categorias – Portugal, Leão-
Castela, Madrid e Galiza – e por um
Grande Prémio que elege o
trabalho do melhor arquitecto
entre as quatro distinções, o qual
foi este ano entregue aos
arquitectos portugueses.
Para além das duas obras
vencedoras, quatro outras obras
portuguesas integraram a lista de
finalistas:
A “Casa do Vale. Cantelães-Vieira do
Minho”, do arquitecto Guilherme
Machado Vaz; o “Centro de
Monitorização e Interpretação
Ambiental (Vila do Conde)”, dos
arquitectos Rui Neto, Odete Pereira e
Sérgio Silva – NPS Arquitectos
Associados; a “Capela em
Quebrantões (Oliveira do Douro – Vila
Nova de Gaia)”, do arquitecto José
Fernando Gonçalves e o
“Restaurante na aldeia de Brufe”, dos
arquitectos Antonio Pedro Portugal
Mendonça e Manuel Maria Reis.
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VILA UTOPIA  MORADIA 13 
CONCURSO DE ARQUITECTURA
JÚRI DIVIDIU-SE 
NA ATRIBUIÇÃO 
DO PRIMEIRO PRÉMIO
O júri do prémio «Vila Utopia Moradia 13 Concurso de Arquitectura»
considerou os projectos de Olga Cristina Carvalho e Marcelo Dantas
(vencedor) e Miguel Filipe Carvalho Pinto (menção honrosa especial) de
«qualidade excepcional». E dividiu-se quanto à escolha. Na avaliação feita
aos trabalhos concorrentes, o júri, «consciente da qualidade excepcional
que o trabalho que mereceu o segundo prémio demonstra» acabou por
recomendar ao promotor que o adjudique, assim que existir oportunidade.
Faziam parte do júri os arquitectos Manuel Aires Mateus, coordenador do
empreendimento de luxo «Vila Utopia», Manuel Vicente, Telmo Cruz e José
Maria Assis e Santos, além de António Rodrigues, administrador do
promotor imobiliário. Os jovens arquitectos Olga Cristina Carvalho e
Marcelo Dantas recolheram três votos e Miguel Filipe Carvalho Pinto dois.
Quanto aos primeiros, o júri sublinha «a distribuição espacial interior rica
de relações diagonais, consequência da opção por situar no centro da
moradia uma sala pátio, em torno da qual todo o programa se distribui por
vários níveis».  Quanto à relação com o exterior, referem que «a divisão
proposta do lote em duas plataformas a cotas distintas, permitiu a criação
de um espaço exterior de jardim muito generoso nas suas dimensões».
Sobre o projecto de Miguel Carvalho Pinto, os membros do júri
consideraram «mais convencional» a «divisão estratificada por pisos, com
dois espaços de distribuição central ligados entre si por escadas e também
a um terraço de cobertura». Sobre a definição do espaço exterior, são da
opinião de que «parece menos articulada com a moradia e algo residual em
alguns momentos». 
Os vencedores e restantes premiados (houve três menções honrosas para
lá da menção especial) foram escolhidos entre 88 concorrentes. Os
trabalhos estão expostos na sede nacional até ao dia 15 de Dezembro.
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CONCURSO PÚBLICO DE IDEIAS PARA O ARRANJO E ORDENAMENTO DA 

FRENTE DE MAR DE ALBUFEIRA, SALGADOS/ GALÉ
Pelas 15h do passado dia 30 de Outubro ocorreu a reabertura do acto público, tendo o júri procedido ao anúncio 
da hierarquização dos 12 (doze) trabalhos recebidos e à identificação dos respectivos concorrentes.
A hierarquização dos trabalhos premiáveis foi a seguinte:
1.º classificado – José Adrião, Arquitectos, Lda
2.º classificado – Extrastudio: Arquitectura, Urbanismo e Design Lda
3.º classificado – Maria João Petronilho
Quanto a trabalhos mencionáveis, para efeito da eventual atribuição de Menções Honrosas, o Júri deliberou, por unanimidade, não mencionar qualquer
trabalho. A reabertura do Acto Público, para anúncio da Lista dos Concorrentes admitidos em definitivo, teve lugar pelas 16h30 do passado dia 8 de
Novembro, altura em que se procedeu, também, ao seu encerramento. Na sequência desta formalidade, o Júri irá, em sessão privada, elaborar o Projecto de
Resultado do Concurso que, para efeitos de Audiência Prévia, será posteriormente notificado aos concorrentes.

PRÉMIO
FERNANDO
TÁVORA
2006
CANDIDATURAS ATÉ 5
DE FEVEREIRO 2007
A actividade do arquitecto
Fernando Távora, enquanto
arquitecto e pedagogo,
influenciou gerações
sucessivas de arquitectos. Em
sua memória e homenagem, a
OA-SRN promove um prémio
anual para a melhor proposta
de viagem de investigação, a
seleccionar por um júri
nomeado todos os anos para o
efeito. 
O Júri da edição inaugural do
Prémio Fernando Távora
(2005) integrou os arquitectos
José Bernardo Távora
(presidente), Álvaro Siza
Vieira, Manuel Mendes e
Teresa Novais (em
representação da OA-SRN) e o
Dr. Vasco Graça Moura. 
Este júri deliberou como
vencedor da 1.ª edição o
arquitecto Nelson Jorge
Amorim Mota que proferiu
uma conferência no salão
nobre da Câmara Municipal de
Matosinhos no último dia 30 de
Outubro sobre o trabalho
desenvolvido, da qual se
publica uma apresentação,
ilustrada pelo mesmo, na
página 8.
Para esta 2.ª edição do Prémio
foram convidados o Dr Jorge
Sampaio, o Professor
Arquitecto Alexandre Alves
Costa, os arquitectos Gonçalo
Byrne e Luís Tavares Pereira
(em representação da OA-SRN)
e o fotógrafo Luís Ferreira
Alves.
De acordo com o calendário
incluído no Regulamento da 2.ª
edição do Prémio Fernando
Távora, encartado na edição
anterior, as candidaturas
devem dar entrada nas sedes
regionais da OA até ao próximo
dia 5 de Fevereiro.
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AGENDA DEZEMBRO
ORDEM DOS ARQUITECTOS

FORMAÇÃO CONTÍNUA

9 
LISBOA VISITA GUIADA 
+ MESA REDONDA 
HABITAR PORTUGAL 2003/2005 
CICLO ARQUITECTURAS
José António Bandeirinha
(Comissário geral) conduz a visita e
participa numa mesa redonda com
Axel Sowa (revista «L’Architecture
d’Aujourd’hui») e Diogo Seixas
Lopes moderada por André
Tavares.
Centro de Exposições do CCB, 
às 15 e às 16h30
LANÇAMENTO DE REVISTAS
L’ARCHITECTURE
D’AUJOURD’HUI (PORTUGAL)
com a Presença do Secretário de
Estado do Ordenamento do
Território e das Cidades, Dr. João
Ferrão, Helena Roseta, Axel Sowa 
e Raul Hestnes Ferreira.
Sala Polivalente do Centro de
Exposições do CCB, às 18h

13
LISBOA INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO +
ENTREGA DO PRÉMIO
PRÉMIO OUTROSMERCADUS’06 
Centro Português de Design, Pólo
Tecnológico de Lisboa, Rua D, n.º 9,
às 18h30 
Segunda a sexta, das 9h30 às 13h 
e das 14h30 às 18h
Até 31 Janeiro 2007

13
VILA REAL LANÇAMENTO DO LIVRO 
CIDADE E DEMOCRACIA: 30
ANOS DE TRANSFORMAÇÃO
URBANA EM PORTUGAL
Pequeno auditório do Teatro de Vila
Real, às 21h30
Convidados: Álvaro Domingues 
(FAUP), Filipe Jorge 
(Editora Argumentum), Paula
Cardoso (Fundação da Juventude),
António Belém Lima (DAUM), Jorge
Figueira (DARQ - FCTUC) e
Luís Tavares Pereira ( OA - SRN).
Projecção do vídeo “Paisagens
Invertidas”, filme de Daniel
Blaufuks, com o comissariado de
Jorge Figueira e Ana Vaz Milheiro. 
Contacto – Ana Maio e Carolina
Medeiros
Tel. 222 074 250, Fax 222 074 259
cultura@oasrn.org

13 > 14 
LISBOA ACÇÃO DE FORMAÇÃO 
REABILITAÇÃO URBANA
Sede nacional,Tv. do Carvalho 23

> 15 
LISBOA EXPOSIÇÃO 
PRÉMIO VILA UTOPIA 
MORADIA 13
Sede nacional, Tv. do Carvalho 23
Dias úteis, das 10 às 19h.

12 JANEIRO 
> 11 FEVEREIRO
PONTA DELGADA EXPOSIÇÃO 
HABITAR PORTUGAL 2003/2005
Museu Carlos Machado, Convento
de Santo André

12 > 13 JANEIRO
LISBOA EXPOSIÇÃO E CICLO 
DE CINEMA DOCUMENTAL
1.AS JORNADAS DA HABITAÇÃO 
DIREITO A HABITAR
Sede nacional, Tv. do Carvalho 23 
a partir das 18h
As Jornadas são organizadas pela
Plataforma Artigo 65
Contacto - François Pechereau
Tel. 213 241 135
plataformaartigo65@gmail.com

18 > 31 JANEIRO 
ABRANTES EXPOSIÇÃO 
EM BUSCA DA ARQUITECTURA
DO SÉCULO XX EM PORTUGAL
Biblioteca Municipal António Botto

27 JANEIRO > FEVEREIRO
LAGOS EXPOSIÇÃO 
EDUARDO SOUTO DE MOURA 
– VINTE E DUAS CASAS
Centro Cultural de Lagos

30 JANEIRO 
LISBOA LANÇAMENTO LIVRO 
GONÇALO BYRNE 
– GEOGRAFIAS VIVAS 
Sede nacional, Tv. do Carvalho 23
às 19h
A edição já está em distribuição 
nas livrarias especializadas. 
A subscrição a preço especial para
membros é proporcionada nesta
edição do boletim 
(PVP €19,95) 

APOIO
DIVULGAÇÃO
> 17 DEZEMBRO
BIENAL DE SÃO PAULO
COMO VIVER JUNTO
Didier Fiúza Faustino, a dupla João
Maria Gusmão + Pedro Paiva e
Cláudia Cristóvão são os artistas
que integram a 27.ª edição da
Bienal de São Paulo. Um grupo de
119 artistas foi convidado
directamente pela equipa de
curadores internacionais
(coordenada por Lisette Lagnado)
para integrarem a programação
desta Bienal, que introduz uma
novidade: a ausência das chamadas
Representações Nacionais. 
www.iartes.pt

> 25 FEVEREIRO
ALMADA EXPOSIÇÃO 
1950-2000: CINQUENTA ANOS
DE ARQUITECTURA E
URBANISMO EM PORTUGAL
ATRAVÉS DA OBRA DE
FRANCISCO DA SILVA DIAS
Casa da Cerca - Centro de Arte
Contemporânea, Rua da Cerca,
Almada
Terça a sexta, das 10 às 18h;
sábado e domingo, das 13 às 18h.
Encerra segundas e feriados. 
O Arquitecto Silva Dias é, no ano de
2006, o primeiro arquitecto
português a ser homenageado pelo
Município de Almada, no âmbito do
Prémio Municipal de Arquitectura
“Cidade de Almada”.
A exposição pretende dar
visibilidade ao modo como, desde
sempre, o Arquitecto Silva Dias
acompanhou o exercício da
profissão com uma intervenção
activa no seu questionamento: do
ponto de vista conceptual, na sua
actividade como docente ou ainda
através da sua actividade cívica e
associativa. 

> 25 FEVEREIRO
LISBOA EXPOSIÇÃO 
GONÇALO BYRNE 
– GEOGRAFIAS VIVAS
Centro de Exposições do Centro
Cultural de Belém, Galeria 4 / Piso
2, todos os dias (excepto segunda),
10-19h. Última entrada às 18h15. 
Organizada pelo atelier 
GB-Arquitectos, a exposição 
é baseada na participação de
Gonçalo Byrne na VI Bienal
Internacional de Arquitectura de
São Paulo, em 2005 dedicada ao
tema “Viver na Cidade,
Arquitectura, Realidade e Utopia”. 
Entrada – Adultos,  €3; Cartão de
Estudante (13 aos 25 anos), Cartão
Professor CCB, maiores de 65 anos,
€1,50; Crianças até 12 anos, €0,50.

19 > 22 ABRIL 2007
VI CONGRESSO DOCOMOMO IBÉRICO
RENOVARSE O MORIR?
EXPERIENCIAS, APUESTAS Y
PARADOJAS DE LA
INTERVENCIÓN EN LA
ARQUITECTURA MM
Palacio de Congresos, Cadiz,
Espanha
Inscrições até 31 Novembro – geral,
€150; estudantes, €60.
www.arquitectosdecadiz.com/
docomomo6

A SUL
Arq. Sílvia Leiria Viegas
Tel. 213 241 140/77
secretaria2@oasrs.org
www.oasrs.org

SEMINÁRIO JUDAÍSMO E ARQUITECTURA QUINHENTISTA 
NA BEIRA INTERIOR DE PORTUGAL 15 JANEIRO 2007  
AUDITÓRIO DA SEDE NACIONAL DA ORDEM DOS ARQUITECTOS 

Este encontro tem como objectivo promover uma reflexão sobre os princípios e influência da Cultura Judaíca no
urbanismo e arquitectura do ocidente, nomeadamente na Beira Interior de Portugal, bem como contribuir com
pistas para a investigação da influência judaíca no urbanismo e arquitectura das novas cidades portuguesas
criadas durante os Descobrimentos, em outros continentes.

PORTUGAL 1976/2006
L’ARCHITECTURE D’AUJOURD’HUI 185/366
Há trinta anos a revista L’Architecture d’Aujourd’hui veio a Portugal diagnostivar
um país em plena ebulição revolucionária. Com o título «Portugal An II» nasce a
primeira monografia de divulgação internacional sobre a arquitectura portuguesa
pós-25 de Abril. «O nosso futuro», escrevia Bernard Huet, «passa doravante pela
experiência portuguesa». Os projectos e testemunhos então publicados revelaram
uma intensidade de produção e reflexão aquitectónica hoje inimaginável. O
projecto SAAL, recém lançado por Nuno Portas, é apresentado, discutido e ilustrado
por cartoons de João Abel Manta sobre o PREC. A presença do arquitecto no quadro
das grandes movientações populares que estavam a ocorrer em Portugal acaba por
ser o tema chave do número 185, de Maio/Junho 1976. Trinta anos depois, dois
membros da direcção da OA reúnem em Paris com o actual editor trazendo a
proposta de reeditar aquele número.
É também a oportunidade para mostrar um pouco da arquitectura portuguesa,
trinta anos depois. É esse o tema da revista de Setembro/Outubro 2006 (número
366). Tal como em 1976, o editor da revista veio passar uma semana a Portugal.
Organizaram-se mesas redondas e visitas em Lisboa, Porto, Coimbra e Évora,
orientadas respectivamente por Inês Vieira da Silva, Ivo Oliveira, Patrícia Miguel e
Pedro Guilherme. Contactaram-e escritórios e pessoas, fizeram-se muitos
quilómetros de viagem, desenrolam-se inúmeras conversas até altas horas da
madrugada. 
As duas edições foram apresentadas no Centro Cultural de Belém a 9 de Dezembro,
na ocasião da mesa redonda sobre a exposição Habitar Portugal 2003/2005, na
presença do Secretário de Estado do Ordenamento, João Ferrão, em representação
do Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional
– que subsidia a edição, de Axel Sowa (editor), de Raul Hestnes Ferreira
(coordenador da edição de 1976) e de Helena Roseta.
O conjunto das duas revistas é vendido por €40.

PROGRAMA
09h Recepção 

Distribuição de documentos
09h30 Sessão de Abertura

Presidente da OA, Arq. Helena Roseta 
(a confirmar); Presidente do CDRSul/OA, 
Arq. Leonor Cintra Gomes;  S. Exa. 
o Embaixador de Israel, Sr. Aaron Ram 
(a confirmar) ; Presidente da Comunidade 
Judaica Portuguesa, Dr. José Oulman Carp 
(a confirmar)

10h00 Conferência de Abertura
«Os Judeus na Beira Interior»
Directora do Centro de Estudos Judaícos 
da Universidade da Beira Interior, 
Professora Doutora Maria Antonieta Garcia 

10h35 Comunicação (1.ª Parte)
«Princípios da Cultura Judaica na Arquitectura 
do Ocidente (Segundo Bruno Zevi)»
Presidente da Delegação de Castelo 
Branco/OA, Arq. José da Conceição Afonso

11h10 Pausa para café
11h30 Comunicação (2.ª Parte)

«Judaísmo, Urbanismo e Arquitectura Civil 
na Beira Interior Quinhentista» 
– Reflexão e conclusões da análise conjunta 
de casos: Belmonte, Meda, Penamacor, 
Castelo Branco, Celorico da Beira, Covilhã, 
Figueira de Castelo Rodrigo, Fundão, Gouveia, 
Guarda, Idanha-a-Nova, Trancoso
Presidente da Delegação de Castelo 
Branco/OA, Arq. José da Conceição Afonso

12h05 Comunicação
«O Urbanismo e a Arquitectura no contexto 
Judaico da Guarda» Director Executivo 
do Pólis da Guarda, Arq. António Manuel 
Marques Saraiva

12H40 DEBATE
13h15 Intervalo para almoço 

14h45 Comunicação
«Plano de Recuperação e Salvaguarda 
de Medelim / Idanha–a-Nova: Rua da Judiaria» 
Arq. Vasco Morais Soares

15h20 Comunicação
«História e Reabilitação Urbana da Judiaria 
da Covilhã Coordenador do Gabinete Técnico 
Local da Covilhã, Arq. Pedro Flávio Duarte 
Lopes Martins

15h55 Pausa para café
16h15 Comunicação 

«Dinamização dos Percursos de Arquitectura 
Quinhentista com presença judaica, 
no Fundão, Aldeia Nova do Cabo e Capinha 
Coordenadora do Gabinete Técnico Local 
do Fundão,  Arq. Ana Isabel Aranda e Cunha

16h50 Comunicação 
«Caminhos da Arqueologia Judaica Portuguesa 
no Contexto Peninsular – Estado da Questão» 
CIDEHUS/Universidade de Évora, 
Mestre Carmen Ballesteros 

17h25 Comunicação
«Marcas Mágico Religiosas em Espaço Urbano 
e Rural do Concelho de Trancoso»
Dra Carla Alexandra dos Santos, Historiadora

18h00 Comunicação
«As Sinagogas Medievais em Portugal e a Lei» 
Arq. António José de Sousa Caria Mendes

18h35 Debate
19h00 Encerramento do Seminário
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A ideia da viagem começou com uma provocação. Em 1902, o
engenheiro Mello de Mattos, director da revista 
“A Construcção Moderna”, comentava a habitação corrente do
Porto deste modo: “o systema de vida no Porto, onde cada
casa serve apenas para um morador, obriga os constructores
a resgatar a exiguidade das dimensões superficiaes do
terreno multiplicando-as em altura e por isso alli se
encontram aquelles desgraciosos modelos de canudos de
fabrica com janellas ”.
Naturalmente, a sua incompreensão pelo modelo portuense
da habitação corrente justificava-se pelo contraste com a sua
referência, a do prédio de rendimento. Em Lisboa, o modelo do
edifício de habitação plurifamiliar ganhou protagonismo
crescente desde o terramoto de 1755, quando foi utilizado
para preencher a grelha pombalina que substituiu a malha
medieval.
Mas além de Lisboa, no final do século XIX, também na cidade
da moda, Paris, o immeuble de rapport constituía uma
aplicação generalizada após as intervenções de Haussmann.
Então, porque é que no Porto, nessa altura, ainda persistiam
como forma generalizada de habitação burguesa corrente as
ditas “tiras” ou as “casas estreitas e altas”, como lhes chamava
o etnólogo portuense Ernesto Veiga de Oliveira? Estaria o
Porto isolado no uso de um modelo anacrónico, ou
simplesmente preferia uma forma de habitar com outras
referências genéticas?
Para satisfazer estas questões era necessário sair de país,
e ir procurar os modelos de edifício habitacional que
suportaram a expansão oitocentista de algumas cidades de
referência. Fui procurar a Paris, Amesterdão, Londres,
Boston, Recife e Rio de Janeiro. Encontrei cidades com
histórias distintas, com culturas urbanas diferentes
inseridas em contextos diversos. A história de cada uma
possui enredos próprios. 
A industrialização e as Revoluções burguesas definiram um
pano de fundo no mundo ocidental, mas em cada cidade

percebeu-se que as transformações urbanas ocorridas
durante o século XIX não possuem o mesmo argumento e, por
isso, também o espaço doméstico burguês encontrou várias
representações.
Em Paris, Haussmann rompeu boulevards sobre a malha
medieval enquanto as muralhas demoravam a ser
derrubadas; em Amesterdão, a cidade cresceu sobre as
muralhas ampliando anéis concêntricos ao núcleo medieval
que permaneceu intacto; em Londres, a existência de um
regime de propriedade fortemente concentrado nas mãos
da aristocracia terratenente definiu uma lógica de
crescimento em mosaicos que se foram justapondo; em
Boston, na ausência de preocupações defensivas, a cidade
cresceu à custa de um enorme esforço infraestrutural que
construiu uma nova topografia, uma nova paisagem; no
Recife, confrontam-se dois modelos de urbanidade, o
holandês e o luso-brasileiro, numa cidade que, também ela,
cresceu redefinindo as suas fronteiras naturais; e
finalmente, no Rio de Janeiro, encontramos uma cidade
que se fragmenta em partes que se atomizam no tempo e
no espaço, fruto de uma condição topográfica, política e
económica que é sempre acidentada.
Nestes lugares percebemos que é excessivo pretender
enquadrar as “casas estreitas e altas” do Porto num modelo
internacional de referência, porque no Porto, a história é ainda
outra. No século XVIII, a administração almadina faz uma
cirurgia urbana no tecido medieval, antecipando-se a
Haussmann. Liberta-se das muralhas e avança para a
periferia, antecipando-se a Amesterdão. Sem pressas,
descobre o mar já na segunda metade do século XIX e também
avança para aí, antecipando-se ao Rio de Janeiro.
As cidades constroem-se suportadas num contexto que as
informa sempre de maneira distinta e, por isso, são todas
únicas. A história da “casa estreita e alta”, morada comum da
burguesia portuense do século XIX também é assim: é única
porque o Porto é diferente de qualquer outra cidade.

VIAGEM À 
ARQUITECTURA DO
QUOTIDIANO
NELSON MOTA

ESTE TEXTO É UM BREVE RESUMO DA VIAGEM PELO ESPAÇO DOMÉSTICO E PELAS
CIDADES DA BURGUESIA NO SÉCULO XIX, REALIZADA NO ÂMBITO DA ATRIBUIÇÃO
DO 1º PRÉMIO FERNANDO TÁVORA PELA ORDEM DOS ARQUITECTOS – SRN

Está no ar, desde o Congresso, o novo sítio da Ordem dos Arquitectos,
www.arquitectos.pt. A informação distribui-se por quatro grandes
áreas, consoante o público a que se destinam: 
■ a Ordem, com a informação institucional mais relevante e o
Directório de Membros (pesquisa de arquitectos portugueses por
nome e número de membro)
■ Público em geral, área dirigida a todos, com notícias, opinião e agen-
da; é nesta área que figura um formulário para dirigir reclamações ao
Provedor da Arquitectura. 
■Arquitectos, clientes e fornecedores, área destinada a ajudar clientes
a encontrar arquitectos e apoiar arquitectos na sua prática profissional. 
■ Arquitectos e candidatos, onde figura a regulação da admissão e da
profissão, em Portugal e na Europa, bem como oportunidades de tra-
balho e formação, concursos e prémios. 

A área mais inovadora deste sítio é a Galeria de projectos, incluída em
“arquitectos, clientes e fornecedores”. Neste espaço todos os mem-
bros da Ordem são convidados a colocar até três projectos, construídos
ou não, com imagens, ficha técnica e uma pequena descrição. A Galeria
tem associado um motor de busca que permite localizar projectos pelo
nome da obra, pelo nome do autor ou co-autores, pela função principal
e pela localização ( concelho ). 
Convidamos todos os arquitectos a registarem-se, por simples mail, na
Galeria de projectos, a fim de receberem a palavra de passe e as indica-
ções que lhes permitirão gerir directamente a sua própria zona de
exposição permanente de projectos no sítio da Ordem dos Arquitectos. 

NOVO SÍTIO DA ORDEM ABRE GALERIA DE PROJECTOS DE TODOS OS ARQUITECTOS 


