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02 ARQUITECTOS

NOTA INFORMATIVA
DEMISSÕES NO CONSELHO REGIONAL 
DE ADMISSÃO DO SUL
Na sequência das demissões apresentadas por um conjunto signifi-
cativo dos seus membros, o Conselho Regional de Admissão do Sul
(CRA-S) encontra-se, desde o mês de Junho de 2007, sem quórum
suficiente para o seu normal funcionamento.
Muito embora tal não constitua sua competência, desde o primei-
ro momento que o CDRSul se tem empenhado no sentido de con-
seguir, à luz do Estatuto da Ordem dos Arquitectos, uma solução
que permita ultrapassar esta situação, a qual, sobretudo, é sus-
ceptível de prejudicar os interesses de todos aqueles que preten-
dem inscrever-se na Ordem.
A título informativo, pode referir-se que, nesta data, se encontram já
pendentes para decisão do CRA-S 134 processos relativos a pedidos
de ingresso no estágio, 160 processos referentes a pedidos de inscri-
ção como membro efectivo e 10 processos de candidatos a avaliação
curricular.
Aceite como viável a possibilidade de recurso ao mecanismo da coop-
tação para resolver o actual impasse, tal não foi possível de concreti-
zar perante a deliberada ausência por parte dos membros demissio-
nários do CRA-S.
Reafirmando que o CDRSul é alheio à situação que se gerou no âmbi-
to do processo de admissão de candidatos à SRS da Ordem dos
Arquitectos e esgotadas as alternativas permitidas à luz do actual
Estatuto para a resolução deste problema – que não seja a que deco-
rrerá da realização do próximo acto eleitoral – manifestamos a nossa

compreensão e solidariedade para com todas as pessoas que, repe-
tidamente, nos têm feito chegar a sua preocupação.
O CONSELHO DIRECTIVO REGIONAL DA SECÇÃO REGIONAL DO SUL

LISBOA, 10 DE SETEMBRO DE 2007

:ENCONTROS2 EM DVD NA BIBLIOTECA
As teses de mestrado e de doutoramento apresentadas na sede da
Ordem entre Novembro de 2005 e Julho de 2007 estão disponíveis
para consulta em DVD.
Recorde-se que o ciclo de apresentação de teses de mestrado e de
doutoramento (:Encontros2) chegou ao fim a 3 de Julho passado,
com a presença do geógrafo e economista João Seixas (tese sobre a
governação da cidade de Lisboa). Entre Novembro de 2005 e Julho de
2007, um vasto grupo de especialistas em diversas áreas falou dos
seus trabalhos de investigação na sede da Ordem dos Arquitectos.
Para além da hipótese de discutir os trabalhos de investigação direc-
tamente com os autores, um dos objectivos deste ciclo coordenado
pelo arquitecto Miguel Silva Graça foi o de assegurar que esses tra-
balhos estivessem disponíveis, na biblioteca da Ordem dos
Arquitectos. 
A documentação do primeiro encontro internacional «Território,
Memória e Futuro (Fórum Raia»), realizado na Idanha-a-Nova e na
Idanha-a-Velha entre 9 e 16 de Setembro de 2005, também se encon-
tra para consulta.
Referência às teses no sítio da Secção Regional Sul
Teses apresentadas (:Encontros2) http://www.oasrs.org/conteudo/dossiers/dossiers9.asp
Teses apresentadas no ciclo anterior (:Encontros)
http://www.oasrs.org/conteudo/oasrs/oasrs_conteudo-arquivo.asp

A SUL

A NORTE

Uma vez que a notícia “O estado das coisas” publicada na edição
anterior corresponde quase na íntegra à carta que o CDN enviou ao
Conselho Nacional de Delegados, o CDRNorte entende oportuno
que se publique a carta que este mesmo órgão enviou ao Conselho
Nacional de Delegados, no passado dia 29 de Junho de 2007, onde
se demonstra a nossa posição quanto a esta matéria. 
Esta carta foi uma consequência directa da anterior, enviada pelo
CDN.

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

O Conselho Directivo Nacional deu conhecimento ao Conselho
Directivo Regional do Norte do envio ao Conselho Nacional de
Delegados (CND) de pedido de parecer sobre a implementação da
nova Base de Dados Pessoais de Membros da OA, instruindo tal
pedido com uma série de documentos anexos. O CDRN, assim tendo
tido oficialmente conhecimento dessa comunicação, entende que
se deverá pronunciar perante o CND sobre a decisão tomada.
No seu oficio dirigido ao CND, o CDN refere que se trata de uma deci-
são tomada na sua 36.ª reunião plenária, de 5 de Junho de 2007,
onde foi deliberado adjudicar o estudo e desenvolvimento da dita
Base de Dados a uma dada sociedade e que foi escolhido o cenário
“A”. Ou seja existiam dois projectos/propostas em apreciação: a “A” e
a “B”, tendo o CDN optado por escolher a hipótese “A”. Importa
sublinhar que algumas das empresas, por motivos que nos são
alheios, nunca cumpriram rigorosamente, na formatação das res-
pectivas propostas “B”, com as exigências e o espírito subjacente a
este opção descritas em caderno de encargos.
Conforme V. Exas., membros do CND, poderão verificar pelos docu-
mentos que instruem o ofício do CDN, a proposta escolhida (opção
“A”) preconiza a centralização do controle dos meios informáticos de
processamento de dados respeitantes aos membros da OA no CDN,
pretendendo, em momento subsequente, que o processamento de
cobrança de quotas e a certificação da inscrição dos membros da OA
seja efectuado de forma centralizada pelo CDN. Por motivos técni-
cos, também se traduzirá, inevitavelmente, na necessidade de cen-
tralização do sistema integrado de gestão financeira, nomeadamen-
te da facturação desenvolvida com o software PRIMAVERA.

Questão Prévia,
Parece-nos, com o devido respeito, que o CDN, perante as objecções
já antes reiteradamente levantadas pelos Conselhos Directivos
Regionais, deveria ter enviado o assunto para apreciação pelo CND
antes de tomar a decisão, e não o contrário, deliberar e depois sus-
pender a decisão e coloca-la à apreciação do CND. Poder-se-á enten-
der que o efeito prático será o mesmo, mas no nosso entender, e em
respeito aos CDR’s, o caminho deveria ter sido inverso. 
Qual é a razão porque o CDRN levanta objecções à alternativa escol-
hida pelo CDN?
Cabe primeiro fazer referência que estamos perante um documen-

to que estabelece directrizes e princípios para o tratamento de
dados pessoais dos membros, que acarreta evidentemente efeitos
profundos na organização e nas práticas administrativas internas. 
É, de facto, necessário modernizar e agilizar o sistema informático e
de tratamento de dados da OA para melhor servir os seus membros
e permitir ter serviços administrativos ágeis e que possam dar res-
posta, em tempo útil e no quadro das potencialidades actualmente
permitidas através da Internet, às necessidades dos seus membros.
Não obstante tratar-se de uma tarefa que irá ter, necessariamente,
custos elevados e que decerto irá levar algum tempo a desenvolver
e a implementar, o CDRN está plenamente de acordo que é necessá-
rio a implementação de um sistema novo de gestão integrada dos
dados pessoais de membros da OA, em substituição do actualmente
existente. 
O CDRN tanto concorda com este projecto nos seus objectivos
gerais que participou empenhadamente na elaboração do
Regulamento de Tratamento de Dados Pessoais de Membros, tendo
este aliás surgido por sugestão do CDRN, no âmbito do compromis-
so em dado momento celebrado (anexo 1 da carta do CDN), o qual
previa também que, relativamente ao dossier ’base de dados/cartão
digital/certificação digital’, todas as decisões a tomar teriam que ser
tomadas por consenso.
O que não concorda é com o modo como esse sistema pretende ser
configurado e aplicado, ou seja, conforme se encontra determinada
a proposta “A”, escolhida pelo CDN. 
Entende o CDRN que ao atribuir ao CDN o controle, em termos infor-
máticos, da gestão do sistema integrado de dados pessoais e, con-
sequentemente, da cobrança de quotas, da certificação da inscrição
de membros e da gestão financeira vai interferir não só com os prin-
cípios de descentralização e autonomia administrativa preconizada
no actual estatuto, mas acima de tudo com as competências estatu-
tárias estabelecidas para os CDR’s, nas alíneas d); g); h); e q) do art.º
26.º do Estatuto. 
Este CDRN não vai permitir que sejam postas em causa competên-
cias que lhe são estatutariamente atribuídas.
Não se trata aqui de levianamente boicotar ou por em causa uma
decisão do CDN, mas sim assegurar o cumprimento do Estatuto,
nomeadamente em face do inevitável posterior efeito e alcance prá-
tico dessa mesma decisão.
O CDRN apresentou várias sugestões que poderiam ajudar a ultra-
passar esta questão, chamando sempre a atenção do CDN para o
facto de a sua tomada de posição poder estar ferida de vício cuja
consequência seria a nulidade.
O CDRN manifesta-se naturalmente disponível para prestar todos
os esclarecimentos suplementares que o Conselho Nacional de
Delegados considere necessários.

Com os melhores cumprimentos,
JOÃO PEDRO SERÔDIO, ARQ.

PRESIDENTE DO CONSELHO DIRECTIVO REGIONAL DO NORTE

AINDA O ESTADO DAS COISAS NOTA DO CONSELHO DIRECTIVO
REGIONAL DO NORTE

CELESTINO 
CASTRO, 
CARO AMIGO
Sinto pela tua partida ter perdido um amigo, um colega
que tanto influenciou a minha vida. Sinto uma grande sau-
dade.
No primeiro dia em que entrei na ESBAL (1949/1950)
subindo aquela meia dúzia de degraus senti um estranho
ambiente de tristeza de um grupo de finalistas teus cole-
gas que tinham nesse dia feito um abaixo assinado con-
testando a situação que te tinha sido imposta e que, na
altura, não percebi bem, mas soube mais tarde que essa
sanção era o resultado das tuas ideias que não seriam do
agrado das autoridades políticas de então. Para mim
criou-se a partir daí um sentimento de admiração, pela
tua coerência e coragem, e fui ouvindo e conhecendo
outras razões que fundamentavam esse sentimento.
Depois do 25 de Abril de 1974,  passados três anos do des-
controlo que se vivia no Sindicato, um alargado e interes-
sado grupo de arquitectos sentiu a necessidade de consti-
tuir uma Associação que veio a ser concretizada em 1978.
Realizadas diversas reuniões abertas e informais entre
arquitectos mais interessados, não sei porque razão, me vi
na situação de Presidente da S.R.Sul, integrando uma
direcção em que tu, Celestino, eras Secretário e o Inácio
Peres Fernandes Presidente da Associação Nacional. Falo
apenas dos arquitectos com quem mais trabalhei porque
enumerar todos os colegas que nos ajudaram nas diversas
actividades seria neste momento impossível e desproposi-
tado.
O maior volume de trabalho e coordenação acabou por
cair em mim, em ti e no inesquecível e querido Inácio
Peres Fernandes de quem guardo admiração e as melho-
res recordações.
Lembro-me das nossas idas ao Porto à então difícil SRN.
Tínhamos entre nós dez anos de diferença. Eu era o mais
novo, tu tinhas dez anos mais do que eu e o Inácio mais
dez anos do que tu. Lembras-te? A nossa separação tem-
se dado pela ordem natural da vida. Como disse, sem
esquecer o apoio precioso de muitos colegas e do reduzi-
do, mas incansável, pequeno número de funcionários, o
“grupo duro” de nós três reunia todas as tardes (ou quan-
do fosse preciso), sem qualquer remuneração, prejudican-
do muitas vezes a vida profissional e familiar (tempos .... ).
Conseguimos apesar de tudo lançar algumas sementes
que considerámos importantes para a classe (quando saí-
mos o número de sócios andava à volta de 2.200, hoje
serão 15.000).

> publicação da 2.ª edição da Arquitectura Popular em
Portugal
> lançamento dos levantamentos da Arquitectura
Popular dos Açores e Madeira
> apoio a júris de concursos de arquitectura quando 
solicitado
> concurso para o logotipo da Associação
> lançamento do Jornal Arquitectos
> pela primeira vez deslocou-se oficialmente uma delegação
da AAP, integrando o arq. Arménio Losa da SRN, à então
URSS para intercâmbio entre associações 
> lançamento da iniciativa do Guia Urbanístico e
Arquitectónico de Lisboa (GUAL)
> realização das exposições Arquitecto Cassiano Branco 
e Ildefonso Cerdà
> intervenção na discussão de Planos de Urbanização
Camarários e integrámos elementos em júris do Prémio
Valmor e outros

Algumas das poucas actividades que, bem ou mal sucedi-
das no tempo e nas condições em que trabalhámos,
quero com a maior justiça referir que sem a tua dedica-
ção, Celestino, não tinham sido possíveis.
As tuas qualidades de trabalho as tuas ideias a atitude na
defesa dos interesses colectivos, a tua cultura, inteligên-
cia e honestidade, foram para mim exemplo e uma apren-
dizagem que sinto ter moldado a minha vida.
Querido amigo, um grande abraço de adeus e obrigado.
ANTÓNIO MATOS GOMES, N.º 161 SRS



Além dos elementos exigidos no
Regulamento Eleitoral para apresentação
de uma candidatura (lista de candidatos 
e programa da candidatura) é publicado,
quando exista espaço, um pequeno texto
da responsabilidade de cada uma das
candidaturas. 

PARTICIPAÇÃO

As Comissões Eleitorais apelam à participação de todos os membros
no Acto Eleitoral dos Órgãos Sociais para o mandato 2008/2010 da
Ordem dos Arquitectos.

DIREITO DE VOTO 

Têm direito a voto os membros da Ordem dos Arquitectos com inscri-
ção em vigor a 31 de Julho de 2007, isto é, à data das Convocatórias
para a Assembleia Geral Eleitoral e Assembleias Regionais Eleitorais,
publicadas no jornal «Público» do dia 17 de Agosto de 2007 e das
Assembleias de Núcleos Eleitorais (dos quatro núcleos afectos à
Secção Regional do Norte), publicadas em jornais de circulação local,
e que no dia das eleições se encontrem no pleno exercício dos seus
direitos associativos (nomeadamente, quotas em dia).
Nos termos do n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento de Quotas em
vigor, considera-se que está com quotas em atraso o membro da
OA que tiver em falta o pagamento da quota por um período
superior a seis meses.
Os membros da Ordem dos Arquitectos que tenham em atraso
mais de seis meses de quotas, para terem direito a votar, poderão,
antes de se dirigirem às Secções Eleitorais, regularizar o débito
nas secretarias das Secções Regionais onde se encontram inscri-
tos ou, no caso das secções eleitorais instaladas fora das Secções
Regionais, mediante entrega ao presidente da mesa eleitoral de
cheque de pagamento, emitido à ordem da respectiva Secção
Regional, pelo valor em débito constante no caderno eleitoral.
Os membros da Ordem dos Arquitectos que votem por correspon-
dência e tenham quotas em atraso devem tomar providências
para que a sua situação seja regularizada até ao dia em que deco-
rre o Acto Eleitoral, podendo enviar cheque traçado no sobrescri-
to de identificação, junto com o envelope «voto secreto» e a foto-
cópia das duas faces do Bilhete de Identidade.

DATA DO ACTO ELEITORAL

As Secções Eleitorais funcionam ininterruptamente das 17 às 22
horas (hora de Lisboa) do dia 18 de Outubro de 2007. 

SECÇÕES ELEITORAIS

Entre as 17 e as 22h (hora de Lisboa) do dia 18 de Outubro estarão
em funcionamento dez Secções Eleitorais. Os membros da Ordem só
podem votar nas Secções Eleitorais onde o seu nome conste do res-
pectivo caderno eleitoral. Os cadernos eleitorais foram elaborados
em conformidade com as moradas de residência que constam nos
registos das Secções Regionais. Em caso algum poderão votar numa
secção diferente. Para as situações de impossibilidade de se deslo-
carem à Secção Eleitoral respectiva, poderão votar por correspon-
dência (ponto 6.).

A Norte

Os membros inscritos na Secção Regional do Norte votam os órgãos
nacionais e os órgãos regionais do Norte, bem como, se for o caso, o
secretariado do núcleo nas Secções Eleitorais de acordo com a resi-
dência registada na base de dados desta Secção Regional:

Secção de voto 1

Membros residentes no distrito de Aveiro (concelhos de Águeda,
Albergaria-a-Velha, Anadia, Arouca, Aveiro, Castelo de Paiva,
Espinho, Estarreja, Ílhavo, Mealhada, Murtosa, Oliveira do Bairro,
Oliveira de Azeméis, Ovar, Santa Maria da Feira, São João da Madeira,
Sever do Vouga, Vagos e Vale de Cambra):
Espaço A, na Casa Municipal da Cultura Fernando Távora, sito à
Praça da República, em Aveiro;

Secção de voto 2

Membros residentes no distrito de Braga (concelhos de Amares,
Barcelos, Braga, Cabeceiras de Basto, Celorico de Basto, Esposende,
Fafe, Guimarães, Póvoa de Lanhoso, Terras de Bouro, Vieira do
Minho, Vila Nova de Famalicão, Vila Verde e Vizela)
Museu Regional de Arqueologia D. Diogo de Sousa, sito à Rua dos
Bombeiros Voluntários, Colina da Cividade, em Braga;

Secção de voto 3

Membros residentes no distrito de Coimbra (concelhos de Arganil,
Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Góis,
Lousã, Mira, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, Oliveira do
Hospital, Pampilhosa da Serra, Penacova, Penela, Soure, Tábua e Vila
Nova de Poiares)
Hotel D. Inês, sito à Rua Abel Dias Urbano, n.º 12, em Coimbra;

Secção de voto 4

Membros residentes no distrito de Viseu (concelhos de Armamar,
Carregal do Sal, Castro Daire, Cinfães, Lamego, Mangualde,
Moimenta da Beira, Mortágua, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva do
Castelo, Penedono, Resende, Santa Comba Dão, São João da
Pesqueira, São Pedro do Sul, Sátão, Sernancelhe, Tabuaço, Tarouca,
Tondela, Vila Nova de Paiva, Viseu e Vouzela)
Hotel Grão Vasco, sito à Rua Gaspar Barreiros, em Viseu;

Secção de voto 5

Membros residentes nos restantes distritos da Secção Regional do
Norte não incluídos nas secções de voto acima referidas
Sede da Secção Regional do Norte, sita à Rua de D. Hugo, n.º 7, no
Porto.

A Sul

Os membros inscritos na Secção Regional do Sul votam os órgãos
nacionais e os órgãos regionais do Sul nas Secções Eleitorais de
acordo com a residência registada na base de dados desta
Secção Regional:

Secção de voto 1

Membros residentes nos concelhos de Abrantes, Alcanena,
Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Sardoal,
Tomar, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha 
Núcleo do Médio Tejo, sito à Rua D. João IV, n.º 47-49, em Abrantes;

Secção de voto 2

Membros residentes no distrito de Castelo Branco (concelhos de
Belmonte, Castelo Branco, Covilhã, Fundão, Idanha-a-Nova,
Oleiros, Penamacor, Proença-a-Nova, Sertã, Vila de Rei e Vila
Velha de Ródão)
Delegação de Castelo Branco, sita à Avenida Nuno Álvares, Bloco D,
Loja 9, em Castelo Branco;

Secção de voto 3

Membros residentes no Algarve (concelhos de Albufeira,
Alcoutim,  Aljezur, Castro Marim, Faro, Lagoa, Lagos,  Loulé,
Monchique, Olhão, Portimão, São Brás de Alportel, Silves, Tavira,
Vila do Bispo e Vila Real de Santo António) 
Delegação do Algarve, sita à Rua da Trindade, n.º 1B, em Faro;

Secção de voto 4

Membros residentes na Região Autónoma da Madeira
Delegação da Madeira, sita à Rua das Hortas, n.º 55, Residências
Costa do Sol VII, Loja S, no Funchal;

Secção de voto 5

Membros residentes nos restantes distritos da Secção Regional do Sul

não incluídos nas secções de voto acima referidas
Sede da Secção Regional do Sul, no Edifício dos Banhos de São
Paulo, sito à Travessa do Carvalho, n.º 23, em Lisboa

BOLETINS DE VOTO

Os boletins de voto são entregues pela Mesa da Secção Eleitoral
aos membros que se desloquem às Secções Eleitorais para votar,
de acordo com a sua inscrição.
Os membros da Ordem dos Arquitectos podem votar por corres-
pondência. Para esse efeito, as Comissões Eleitorais enviaram os
boletins de voto e os sobrescritos necessários.

VOTO POR CORRESPONDÊNCIA

Serão considerados somente os votos por correspondência que
forem recebidos nas sedes nacional e regionais da Ordem dos
Arquitectos até às 19 horas do dia 17 de Outubro de 2007 e que
obedeçam às seguintes regras, de acordo com o Regulamento
Eleitoral:
> Os boletins de voto para os Órgãos Nacionais e para os Órgãos
Regionais (Norte ou Sul), bem como para o Secretariado de núcle-
os (se for o caso), depois de preenchidos, deverão ser dobrados
em quatro com a face escrita para o interior da dobra, em separa-
do, e encerrados no envelope «voto secreto».
> O envelope «voto secreto» e a fotocópia frente e verso do
Bilhete de Identidade devem ser colocados no sobrescrito de
identificação que deverá ser fechado e autenticado sobre o fecho
com a assinatura, igual à do Bilhete de Identidade. Neste sobres-
crito deve estar bem explícito o nome e o número de inscrição na
Secção Regional do eleitor. Este sobrescrito poderá conter tam-
bém um cheque traçado no valor das cotas em atraso.
> O sobrescrito de identificação, contendo o envelope «voto
secreto» e a fotocópia das duas faces do Bilhete de Identidade do
eleitor, é introduzido no sobrescrito «RSF» e entregue nos CTT.
Recomenda-se o envio do sobrescrito «RSF» tão cedo quanto
possível.

Lisboa, 28 de Setembro de 2007

O PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL NACIONAL

O PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL NORTE

O PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL SUL

O PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO SECRETARIADO DO NÚCLEO DE AVEIRO

O PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO SECRETARIADO DO NÚCLEO DE BRAGA

O PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO SECRETARIADO DO NÚCLEO DE COIMBRA

PROCESSO 
ELEITORAL
MANDATO

2008
2010

ÓRGÃOS NACIONAIS

ÓRGÃOS REGIONAIS DA SECÇÃO
REGIONAL DO NORTE

ÓRGÃOS REGIONAIS DA SECÇÃO
REGIONAL DO SUL

NÚCLEOS DA SECÇÃO REGIONAL 
DO NORTE

ACTO ELEITORAL
18 OUTUBRO



MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente Eduardo Souto de Moura 1810 N

Secretário Fernanda Vara 2953 S

Secretário João Cabral 0864 S

Suplente Fernando Sanchez Salvador 1953 S

CONSELHO NACIONAL DE DELEGADOS
01. João Pedro Serôdio 4793 N

02. Luís Vilhena 3185 S-Madeira

03. Nuno Grande 5050 N

04. Margarida Grácio Nunes 1192 S

05. Jorge Mangorrinha 4169 S

06. Jorge Figueira 5052 N

07. Celina Adriano 9299 S

08. Alexandre Alves Costa 0424 N

09. Paulo Durão 12994 S

10. Manuel Henriques 9089 S

11. João Appleton 5958 S

12. Cristina Veríssimo 4199 S

13. Jorge Kol de Carvalho 0737 S-Açores

14. Pedro Baía 14895 N

15. Margarida Veiga 3647 S

16. André Tavares 9940 N

Suplente João Matos 4041 S

Suplente Gabriela Gonçalves 7003 S

Suplente Francisco Aires Mateus 4600 S

CONSELHO DIRECTIVO NACIONAL
Presidente João Belo Rodeia 2393 S

Vice-Presidente Ana Tostões 1885 S

01. Tiago Monte Pegado 6938 S

02. Paula Santos 3274 N

03. Miguel Judas 5864 S

04. Ana Silva Dias 2424 S

05. Fernando Martins 1702 S

06. Jorge Bonito Santos 3276 S

07. Paulo Martins Barata 3201 S

Suplente Nuno Sampaio 7465 N

Suplente Ilídio Louro 8316 S

Suplente Pedro Cortesão 4281 S

CONSELHO FISCAL NACIONAL
Presidente Rolando Borges Martins 15586 S

01. Vitor Mestre 1700 S

02. Ana Magalhães 3375 S

Suplente Ricardo Bak Gordon 4283 S

CONSELHO NACIONAL DE DISCIPLINA
Presidente Manuel Correia Fernandes 0467 N

01. Graça Correia 4063 N

02. Pedro Partidário 4371 S

03. Rui Rosado Correia 7988 N

04. Carla Cabral 13126 N
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UM NOVO CICLO
Pretendemos iniciar um novo ciclo na vida da Ordem dos Arquitectos.
Este novo ciclo decorre, sobretudo, dos crescentes desafios colocados à
Arquitectura e à nossa Profissão pelo aumento exponencial do número de
associados na OA, pelas crescentes alterações no enquadramento do exercí-
cio profissional, nomeadamente legislativas, pelas implicações de distintas
dinâmicas do mercado, da encomenda e das oportunidades de trabalho, ou
pelas diferentes naturezas e complexidades dos territórios, programas e
materialidades, pela expectável finitude de muitos recursos e pela emergên-
cia das questões da cidadania, pela erosão do estado providência ou pela
incontornável mundialização da existência e experiência humanas.
Mas este novo ciclo decorre, também, da constatação de que os associados da
OA exigem um outro protagonismo na defesa da arquitectura e do exercício
profissional, bem como novas formas de participação e proximidade, como
aponta o relatório do estudo “Profissão Arquitectos”, elaborado em 2006.

UM NOVO CICLO COM UMA EQUIPA FORTE
Para um novo ciclo na vida da OA e diante da dimensão dos respectivos des-
afios, é indispensável uma equipa forte.
Uma equipa com provas dadas nos vários âmbitos da profissão, com peso ins-
titucional, com capacidade de trabalho, de diálogo e de intervenção pública,
representativa da nossa diversidade geracional e regional. É esta a equipa
nacional que vos propomos.

UMA EQUIPA FORTE COM OBJECTIVOS PRECISOS
Para um novo ciclo da OA e diante da dimensão dos respectivos desafios, são
indispensáveis objectivos precisos. 
Objectivos que originem projectos e acções, que tenham em linha de conta as
principais atribuições estatutárias e as conclusões do último Congresso da OA, e
que determinem, em simultâneo, a constituição e o trabalho de uma equipa forte.
1. Mais Arquitectura não apenas enquanto um direito dos cidadãos e a
ampliação de um bem comum, mas também como um recurso estratégico e
incontornável ao desenvolvimento do País, nomeadamente nas políticas de
ordenamento e planeamento do território, de cidades e reabilitação urbana,
de espaços públicos e sustentabilidade ambiental; nas políticas de obras
públicas; e no âmbito da economia, potenciando o investimento público e pri-
vado, melhorando o desempenho da promoção imobiliária e construção civil,
e interagindo com outras áreas e objectos profissionais.
2. Mais Profissão não apenas como ofício e prestação de serviços, mas tam-
bém como reserva especializada de know-how, dada a formação e os conhe-
cimentos específicos, a capacidade adquirida para antecipar cenários previsí-
veis, a experiência acumulada nos diversos âmbitos do exercício profissional,
a especial aptidão para sínteses multidisciplinares e para liderar equipas plu-
rais, procurando melhor regulação e enquadramento legislativo, maior apro-
ximação à encomenda e às oportunidades de trabalho. 
3. Mais Conhecimento em crescente aproximação multidisciplinar, em apro-
fundamento e disponibilização de saberes científicos e profissionais, em inter-
acção e equacionando redes globais, em incentivo a novas saídas profissionais.
4. Mais Internacionalização numa geoestratégia clara, bem como num qua-
dro contínuo e sustentado de implementação e integração em parcerias e
redes, não apenas optimizando a presença institucional e cultural, mas apos-
tando na promoção junto dos mercados de trabalho emergentes e dos seus
principais promotores.
5. Mais Organização criando condições crescentes de participação, proximida-
de e sustentabilidade, entre a descentralização territorial, a eficácia na comu-
nicação, a simplificação orgânica, uma melhor oferta de serviços e benefícios
socioprofissionais, o aprofundamento das boas práticas de gestão e adminis-
tração, e a infra-estruturação sustentada do funcionamento interno da Ordem.

OBJECTIVOS PRECISOS PARA UM PROGRAMA AMBICIOSO
Para um novo ciclo da OA e diante da dimensão dos respectivos desafios, é
indispensável um programa ambicioso. Um Programa que permita, em estrei-
ta articulação com as secções regionais, antecipar o que a OA ainda não é, mas
pode vir a ser, entre objectivos precisos e uma equipa forte.
Destacam-se, entre outros, os seguintes 30 projectos, medidas e acções:

MAIS ARQUITECTURA
01. Procurar a implementação, na próxima legislatura, de uma Política
Nacional de Arquitectura, compatibilizando-a no âmbito das políticas do
Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvolvimento
Regional (MAOTDR) e protagonizando-a no âmbito do Poder Regional e Local.
02. Promover, de dois em dois anos, o Fórum Nacional das Políticas Urbanas,
na sequência do último Congresso da OA e do Encontro de Políticas de
Arquitectura e Paisagem (a realizar em Outubro de 2007).
03. Implementar estrutura técnica permanente para acompanhamento eficaz
das propostas legislativas do MAOTDR ou para elaboração de propostas no
mesmo âmbito.
04. Promover a discussão pública, o acompanhamento técnico e, sempre que
necessário, emitir juízo de valor sobre todos os grandes Projectos Públicos
e/ou Privados, com forte impacto territorial e/ou ambiental.

05. Promover o levantamento, a divulgação e o balanço dos resultados do
exercício profissional da Administração Pública no que diz respeito ao
Ordenamento do Território e Planeamento e Desenvolvimento Territorial.
06. Ajudar a promover a IIª Trienal de Arquitectura de Lisboa, contribuindo
para um novo modelo de sociedade e de gestão.
07. Procurar comprometer o Pavilhão de Portugal com a Arquitectura e a
Cultura Urbana.

MAIS PROFISSÃO
08. Propor novas Políticas de Encomenda Pública e Privada, procurando,
tanto quanto possível, idênticas oportunidades para todos os arquitectos e
novas oportunidades de acesso ao trabalho.
09. Criar uma Bolsa Nacional de Oportunidades de Trabalho, enquadrando e
divulgando distintas possibilidades e saídas profissionais nacionais e interna-
cionais, bem como regimes de voluntariado para apoio, nomeadamente, a
refugiados e populações carenciadas.
10. Implementar Colégios de Especialidade na OA, desde logo o de Urbanismo.
11. Acompanhar a conclusão da substituição do Decreto 73/73, procurando
inverter as disposições no articulado que penalizam o âmbito do exercício pro-
fissional do arquitecto.
12. Implementar estrutura técnica permanente para acompanhamento eficaz
das propostas legislativas que incidam sobre o exercício da profissão ou para
elaboração de propostas no mesmo âmbito.
13. Rever o Sistema de Admissão, ouvindo as Escolas de Arquitectura, e o
Regulamento de Deontologia da OA, equacionando os actuais modelos e pon-
derando experiências análogas.
14. Participar activamente na Agência de Acreditação e Avaliação do Ensino
Superior.
15. Criar Tabela orientadora de Honorários para o exercício da profissão e um
sistema de seguros profissionais.
16. Implementar mecanismos de apoio aos arquitectos que trabalham na
Administração Pública. 

MAIS CONHECIMENTO
17. Acreditar a OA como entidade formadora.
18. Iniciar uma rede de parcerias com as Universidades e outras instituições
análogas, portuguesas e estrangeiras, desenhando progressivamente uma
entidade de valorização profissional e científica da OA.
19. Ampliar o Inquérito à Arquitectura do Século XX em Portugal, iniciando o
levantamento dos bens imóveis construídos fora do território nacional.

MAIS INTERNACIONALIZAÇÃO
20. Implementar estrutura técnica permanente para acompanhamento das
iniciativas comunitárias que incidem sobre a Arquitectura, a Formação da
Arquitectura e o Exercício da Profissão, em particular no âmbito do Conselho
de Arquitectos da Europa e do Fórum Europeu de Políticas de Arquitectura.
21. Promover uma Rede das Organizações Profissionais da Lusofonia, em
articulação com a CPLP, com vista ao intercâmbio de experiências profissio-
nais, à valorização profissional e científica, e a estratégias conjuntas para o
património arquitectónico comum. 
22. Promover e divulgar a Arquitectura Portuguesa juntos dos mercados
emergentes e dos seus principais promotores, desde logo no Leste Europeu,
no Brasil e em Angola, procurando parcerias com os sectores do imobiliário e
construção civil nacionais, e com áreas profissionais afins.
23. Estabelecer parcerias com os Arquitectos Sem Fronteiras, outras ONG’s
análogas e com o Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados.
24. Reforçar a participação portuguesa nas Bienais de Veneza e São Paulo,
bem como na Bienal Ibero-Americana de Arquitectura e Urbanismo.

MAIS ORGANIZAÇÃO
25. Reestruturar os serviços nacionais e procurar resolver os actuais cons-
trangimentos físicos da sede nacional da OA.
26. Implementar a Revisão do Estatuto da OA, equacionando o respectivo
modelo, observando as conclusões do último Congresso e ponderando expe-
riências análogas.
27. Aprofundar a descentralização da OA, ponderando a delegação de compe-
tências e a criação de novas secções regionais. 
28. Criar melhores estruturas de benefícios socioprofissionais, nomeadamen-
te na área da saúde e dos complementos de reforma.
29. Melhorar, aprofundar e simplificar a estrutura e os suportes de comunica-
ção da OA.
30. Implementar cartão ou cédula profissional da OA.

TODOS PELA ARQUITECTURA
Com objectivos precisos, um programa ambicioso e uma equipa forte, em
estreita articulação com as secções regionais, é possível iniciar um novo ciclo
na vida da Ordem dos Arquitectos. Este novo ciclo, diante da dimensão dos
respectivos desafios, implica unir e reunir os arquitectos em torno da OA, alar-
gando a respectiva base de apoio à sociedade civil e à cidadania. 
Por isso, a nossa candidatura. Para, juntos, estarmos Todos pela Arquitectura.

TODOS PELA ARQUITECTURA PROPONENTES
NUNO TEOTÓNIO PEREIRA 43 .  MANUEL TAINHA 53 .  ANTÓNIO MATTOS GOMES 161 .  SÉRGIO FERNANDEZ 365 . ALCINO SOUTINHO 230 . ÁLVARO SIZA 406 . MÁRIO KRUGER 587 . MICHEL TOUSSAINT 871 . JOÃO NASI PEREIRA 938 >1000 MANUEL
GRAÇA DIAS 1006 . JOÃO VIEIRA CALDAS 1050 . LEONOR CINTRA 1051 . JOSÉ DIOGO GONÇALVES 1161 . JOÃO L. CARRILHO DA GRAÇA 1373 . DULCE LOUÇÃO 1707 . JAIME NETO 1724 . RUI LOURO 1834 . VICTOR NEVES 1963 .>2000ANA GONÇALVES 2032
. JOÃO FALCÃO DE CAMPOS 2423 . LUÍS MIRANDA 2480 . JOSÉ AGUIAR 2622 . TERESA HEITOR 2656 . NUNO PORTAS 2699 . MANUEL AIRES MATEUS 2768 . Mª EMÍLIA SILVA 2837 . VIRGÍNIO MOUTINHO 2854 . JORGE MEALHA 2967 . RUI ALEXANDRE 2913
>3000 JOSÉ MATEUS 3047 . PAULA TORGAL 3069 . PAULO PERLOIRO 3190 . JOÃO LUÍS FERREIRA 3200 . LUÍS SARAIVA 3259 . JOÃO PAULO CARDIELOS 3287 . PAULA PETIZ 3307 . JOÃO PAULO PROVIDÊNCIA 3357 . CARLOS CRUZ 3640 . NUNO TÁVORA
3743 . CARLOS LAMPREIA 3767 . INÊS LOBO 3768 . ISABEL PAIXÃO 3820 . MIGUEL BRAZ 3843 . RICARDO VIEIRA DE MELO 3866 . JOÃO CORREIA 3799 >4000 JOANA CINTRA 4013 . CARLOS MARQUES 4106 . ALEXANDRA ALEGRE 4159 . MÁRIO FREIRE 4168
. JORGE CARVALHO 4210 . CRISTINA FERREIRINHA 4209 . PAULO B. MACHADO 4048 . ANA TOMÉ 4316 . TELMO CRUZ 4325 . BÁRBARA MIGUEL 4383 . EDITE ROSA 4436 . TERESA NOVAIS 4548 . JORGE ESTRIGA 4563 . SOFIA ALEIXO 4598 . PAULO FONSECA
4627 . PEDRO DOMINGOS 4801 . A. JOÃO ROCHA 4803 . JOÃO FAVILA 4839 . FRANCISCO VIEIRA DE CAMPOS 4864 . PEDRO LEBRE 4896 . ORLANDO GASPAR 4920 . JOSÉ CARLOS BESSA 4961 >5000 JOÃO P. ALMEIDA 5025 . PEDRO SALES 5124 . ANTÓNIO
POÇAS 5182 . LEONEL LOPES 5193 . TIAGO ARAÚJO 5297 . RITA AMADO 5285 . PEDRO APPLETON 5347 . LUÍS S. TEIXEIRA 5374 . SOFIA SALEMA 5384 . LUÍS TORGAL 5469 . JOÃO M. OLIVEIRA 5487 . MIGUEL BRITO CORREIA 5616 . PEDRO GAMEIRO 5783
. INÊS NEWTON 5847 . JOSÉ BARRA 5898 . ANDREA SOUTINHO 5919 . DUARTE MADRUGO 5951 >6000 SOFIA PINTO BASTO 6111 . RICARDO CARVALHO 6113 . ANTÓNIO D. CAPUCHO 6265 . JOSÉ S. FERREIRA 6281 . PEDRO PINTO 6335 . JOÃO ROCHA 6361
. CRISTINA CAVACO 6750 . Mª LEONOR RAPOSO 6801 . DIOGO D’OREY 6807 . PATRÍCIA CHORÃO RAMALHO 6856 . SÉRGIO KOCH 6887 . PAULO ANES 6893 . GUIOMAR ROSA 6950 . LAURENT SCANGA 6977 >7000 HÉLIA ALBUQUERQUE 7135 . HELENA
BARRANHA 7184 . ANA R. CASTRO 7185 . ALEXANDRE VAZ 7208 . VALENTINO C. SOUSA 7255 . JOÃO B. LOPES 7259 . MARTIM LACASTA 7298 . ANA R. SILVA 7321 . PEDRO OLIVEIRA 7369 . LUÍSA PENHA 7372 . ÁGATA L. OLIVEIRA 7406 . FERNANDO GUERRA
7507 . ELSA BRITO CORREIA 7508 . BRUNO BALDAIA 7552 . SUSANA MEIRINHOS 7558 . JOÃO C. GIL 7589 . PEDRO F. TORRES 7703 . GONÇALO S. FERREIRA 7778 . RUI REI 7930 . JAIME MACIEL 7962 . ANA N. VIEIRA 7964 . RICARDO A. INGLEZ 7999 >8000
SÉRGIO GUERRA 8080 . TERESA CÁLIX 8157 . RITA CONCEIÇÃO SILVA 8162 . JOANA VILHENA 8178 . JORGE PEREIRA SILVA 8217 . NUNO EMERENCIANO 8254 . CARLOS ANTUNES 8523 . RICARDO SENOS 8645 . JOSÉ PEDRO SOUSA 8647 . SÓNIA MATOS
8716 . MANUEL B. SIMÕES 8717 . MÁRIO RINO 8750 . ALEXANDRE BERARDO 8817 . ANA TSOU 8889 . ANA CONCEIÇÃO 8940 . ANTÓNIO CORREIA 8986 . PATRÍCIA MARQUES 8994 >9000 MARCO ARRAIOLOS 9020 . TIAGO TSOU 9059 . RITA HENRIQUES
9087 . ANA MACHADO 9072 . SOFIA REIS 9136 . JOANA CANCELA 9194 . MÁRIO NUNES 9267 . NELSON PACIÊNCIA 9285 . MARTA LAGARTO 9287 . JOÃO PAULO MARQUES 9302 . EMANUEL SANTOS 9319 . CÂNDIDO HELENA 9559 . RUI L. PINTO 9657 .
MAGDA VELEZ 9848 . BRUNO ANES 9930 . PAULO F. COSTA 9972 . ADRIANA C. SILVA 9987 >10000 JOÃO COSTA RIBEIRO 10013 >11000 SANDRA R. FERREIRA 11076 . ANA A. FERREIRA 10174 . ANTÓNIO B. BRAGA 10228 . FILIPA GUERREIRO 10274 . TIAGO
CORREIA 10275 . SÓNIA GUIMARÃES 10399 . CLÁUDIA FORTE 10483 . SOFIA LEITE 10514 . NUNO ROSADO 10579 . ANA C. BRÁS 10712 . GUSTAVO BAPTISTA 10916 . JORGE SILVA 10921 . LUÍS PINHO 10923 . RUI M. RIBEIRO 10982 . URSULA HEINEMANN
10994 . RUTE B. GONÇALVES 11107 . PEDRO CARTA 11366 . ROSA S. DINIZ 11525 . SUSANA F. NUNES 11531 . SOFIA ARAÚJO 11594 . CARLA L. VIEIRA 11631 . JORGE F. RIBEIRO 11719 . SOFIA B. SANTOS 11847 >12000 ALEXANDRE BRANCO 12115 . PEDRO
P. RIBEIRO 12117 . Mª JOSÉ RAMALHO 12131 . JOEL T. MONIZ 12186 . LUÍSA BARBOSA 12284 . DIOGO MINA 12327 . FREDERICO MONCADA 12404 . HUMBERTO FONSECA 12538 . RITA CONDE 12568 . SUSANA ANDRADE 12730 . LARA PEREIRA 12798
>13000 TÂNIA OLIVEIRA 13013 . JOÃO PEDRO FERNANDES 13107 . SUSANA RODRIGUES 13176 . ANA OLIVEIRA MARTINS 13242 . DIOGO ALVIM 13313 . PATRÍCIA CALDEIRA 13317 . CARLOS G. SANTOS 13451 . CLÁUDIA TAVARES 13457 . MANUEL DAMIÃO
SANTOS 13552 . NUNO SILVA 13617 . MOISÉS ROSA 13323 . CARINA M. SILVA 13817 . INÊS DANTAS 13936 >14000 JOÃO PEDRO MIGUEL 14046 . ANA F. AMARAL 14107 . TIAGO SAMPAIO 14237 . ANA MANSO 14277 . JOANA QUINTANILHA 14332 . TÂNIA
TEIXEIRA 14554 . SARA CARVALHO 14563 . SÓNIA DELGADO 14647 . VASCO TEODORO 14662 . ANDREIA COUCEIRO 14805 . MATILDE SEABRA 14975 . CARLOS GARCIA 14984 >15000 IVO POÇAS MARTINS 15143 . MARTA PEDRO 15175 . SOFIA SILVA 15196
. JOÃO F. MARQUES 15261 . GUSTAVO ABREU 15314 . INÊS CAETANO 15355 . EMANUEL SOUSA 15416 . FILIPA A. FERREIRA 15487 . SÉRGIO PEREIRA 15523 . JOANA N. FERNANDES 15595
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MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente António Vasco Costa Carvalho Massapina 648

Secretário Manuel Alexandre Oliveira Silva Fernandes 989

Secretário Luís Pedro dos Santos Cerqueira 4123

Suplente Vitor Manuel Afonso Alberto 599

CONSELHO NACIONAL DE DELEGADOS
Maria Teresa Mourão de Almeida 1428

João Paulo Castro Silva Bessa 724

Fernando Manuel Assunção Sequeira Mendes 923

António Centeno Serrano Santos 1143

Urbino Manuel da Costa Felício 13205

Maria Antonieta Carvalho Lázaro Matos 6456

Júlio Jaime Borrelho Quirino 1153

Luís Manuel Jalhay Febrer 2177

Dante José Pinto Queirós de Macedo 990

António Veiga Moreira de Figueiredo 1646

Andreia Paula Amaro dos Santos 15339

Luís Paulo Novais Pacheco 5304N

Florindo Belo Marques 1129N

Miguel dos Reis Pedroso Lima 2672

José Luís da Costa Quintino 734

António Jorge Duarte Pinto Ângelo 3959

Suplente Luís Manuel dos Santos Paixão 1379

Suplente Francisco José Rodrigues Espinho 647

Suplente Maria de Soledade Gómez Paiva de Sousa 3721

CONSELHO DIRECTIVO NACIONAL
Presidente Luís Filipe Pires Conceição 1132

Vice-Presidente Isabel Maria da Cruz Baptista Matias 4384N

José Luís Pereira Loureiro 1293

João Gabriel Viana de Sousa Morais 1300

Fernando Manuel Rocha Pinto 1041

João Carlos Caneira Antunes 1432

José Sérgio Fava Spencer 3334

Ricardo Martinho Gaspar 1380

Luís Pedro Vieira Piques Serpa 1156

Suplente Luís Alves David Quaresma Ferreira 1908

Suplente Luís Manuel Pereira2752

Suplente Carlos Alberto Cordeiro Gil Moreira 855

CONSELHO FISCAL NACIONAL
Presidente João Pedro Rodrigues Guimarães 2206N

José António Jacinto Vieira 2611

Ivo Ricardo Ramos Lourenço Borrego 9651N

Suplente Carlos Miguel Mourão Ferreira 2843

CONSELHO NACIONAL DE DISCIPLINA
Presidente Maria da Conceição Bidarra Melo Trigueiros 2067

João Manuel Barbosa Menezes Sequeira 4237

António Sampaio Sérgio Pessoa 12453

Rute da Conceição Inês Vaz 11356

Maria de Fátima B. M. Guerra 9787

Suplente Cláudia Alexandra Roldão Tocha 12533

Suplente Maria José de Sousa Sardinha Fernandes 5266

CONSELHO NACIONAL DE ADMISSÃO
Presidente Manuel Jorge Rodrigues Couceiro da Costa 1033

Miguel João Mendes Santiago Fernandes 5195

Vasco Maria Tavela de Sousa Santos Pinheiro 5982

Suplente António Pedro Rebelo de Almeida Nunes da
Conceição 10773

DELEGADO DA LISTA
Francisco José Gentil Berger, 500 S

Rua Marechal Gomes da Costa, n.º5, R/C Esq.º, 2775-578 Carcavelos 
Tel. 966 019 510; email: fberger@oniduo.pt

RAZÕES DA CANDIDATURA
Somos uma candidatura de VALORES: Ética, Pluralismo e Independência.
1. Acreditamos na convergência de interesses, assentes em valores huma-
nos: a justiça, a verdade e a razão; a liberdade de pensamento e de expres-
são; a ética e a cidadania; o belo e a harmonia como factores de conforto e
de bem-estar.
2. Candidatamo-nos em prol da Arquitectura, dos Arquitectos e do bem-
-estar da Comunidade, considerando o espírito das moções aprovadas no
Congresso de Almada (2006). Candidatamo-nos pela dignificação da
Arquitectura, dos Arquitectos e do Oikos, pelo que nos norteamos pelos
conceitos de sustentabilidade/durabilidade. Por isso, ao querermos valori-
zar a Arquitectura e o ambiente, pretendemos demonstrar e divulgar a
imprescindibilidade dos Arquitectos como seus agentes. 
3. Somos uma candidatura propositiva, assente num paradigma de futuro,
de abertura e de abrangência. 
4. Entendemos o conceito de Arquitectura em toda a sua dimensão (v.g.
Estatuto da OA), que ultrapassa e antecede o mero conceito de “especiali-
dade” em vias de consignação.

O ESTADO DA ARTE
1. Nos últimos seis anos, sob a capa da mudança, as Direcções da Ordem dos
Arquitectos geriram a herança de um programa esgotado e falido que vinha do
antecedente. Esgotado, porque suportado numa orientação estratégica envel-
hecida. Falido, porque puramente controlador do acesso à profissão.
Estrategicamente acrítica, a Ordem tem-se apresentado com um perfil de
intransigência poderosa face ao conjunto da classe profissional, que não se
revê nessa estratégia, constituindo-se como censora quase policial das outras
inúmeras culturas que não se perfilam com o sistema, formando a opinião ofi-
cial pública, praticando o nefasto “lobby” político-profissional definidor do poli-
ticamente correcto. Exemplo disso foi o sistema de acesso à profissão e a revi-
são do decrépito Decreto 73/73. Depois do Congresso de Almada esperava-se
que a Direcção da Ordem tivesse consciência que os arquitectos não podem
ficar prisioneiros do seu próprio desenho e que era preciso começar de novo...
2. A Ordem corre o risco de cair na ilegalidade; no processo de inscrição
para admissão à profissão cometeram-se irregularidades tais que provoca-
ram a inconstitucionalidade orgânica do Estatuto. Isto porque a Lei de
Autorização Legislativa que permitiu a criação deste último não previa a
obrigatoriedade de realização de um estágio ou de provas de admissão. O
estágio profissional deve existir. Contudo, o acumular de situações irregu-
lares anteriores, resultado de processos ínvios quanto à competência para
avaliar e reconhecer licenciaturas, com consequentes recusas de inscrição
a licenciados, situações já sentenciadas e a dar razão aos autores, obrigam
a que haja rigor na criação do processo de inscrição, pois não pode ser
posto em causa um trabalho de anos de construção da Ordem, aspiração
legítima da classe profissional: mas uma Ordem não corporativa, provedo-
ra do interesse público, com delegação de poderes do Estado para a regu-
lamentação do exercício profissional, no interesse dos cidadãos.
3. As actuais Direcções, que terminam este mandato em rotura completa,
nunca descobriram as alterações que ocorreram no Ensino da
Arquitectura, o qual já não se faz simplesmente pela “descoberta de talen-
tos”, numa relação íntima entre “mestres e aprendizes”, mas sim através da
obtenção de uma licenciatura e de graus académicos, desde licenciados a
doutores. Estas Direcções, não conseguiram harmonizar a “passagem”
entre uma licenciatura que visa habilitar para o exercício da profissão de
Arquitecto e o título profissional.
4. Os arquitectos são hoje 15 000. Cerca de 10 000 têm menos de 35 anos.
Existe um arquitecto para cada 650 portugueses! Os problemas da profis-
são de Arquitecto só se resolvem numa perspectiva de futuro, com a diver-
sificação dos actos próprios da profissão e o alargamento dos sectores de
actividade, com a criação de Colégios de Especialidade eficazes e não ape-
nas agremiações culturais, alargando o território, porque a “espécie” não
está em vias de extinção.

PELA CIDADANIA DA ARQUITECTURA
O exercício da nossa profissão faz-se de diversos modos. Projectar ou ava-
liar, todos nos subordinamos ao mesmo código, quer seja por conta própria
ou por conta de outrem. Queremos uma Ordem com visibilidade pública e
protagonismo responsável, que tenha como objectivo influenciar a socie-
dade portuguesa, com mais afirmação do papel dos arquitectos.
Queremos a criação de doutrina sólida e incontroversa, que tenha o apoio
dos profissionais, doutrina a propor aos órgãos da administração do Estado
que tutelam a Arquitectura, o Urbanismo e a Construção, sobre matérias da
Prática Profissional e da Encomenda, da Formação e do Ensino, da
Edificação e da Cidade, da Qualidade, da Energia, do Ambiente e do
Ordenamento do Território.

A ORDEM É DE TODOS!
A esmagadora maioria da classe profissional dos arquitectos, cerca de 70%
COM MENOS DE TRINTA E CINCO ANOS, considera-se esquecida e sente-se
divorciada da Ordem. Os jovens serão, assim, os protagonistas fundamen-
tais da mudança urgente de um projecto esgotado que já demonstrou as
suas incapacidades ao longo de nove anos! Cansados de serem esquecidos,
querem um novo estilo, numa organização profissional jovem, para pode-
rem ver os seus sonhos realizados.
Os arquitectos querem uma Ordem com uma estratégia determinada, que
tenha como objectivo aumentar a sua influência, com mais afirmação da
profissão e mais participação nas decisões da sociedade. 

SECÇÕES REGIONAIS – PARA UMA GESTÃO SEM CRISES E SEM CONFLITOS 
Queremos anular o passivo da Ordem, definir e colocar em prática a rees-
truturação financeira e gerir o processo financeiro. Conhecemos o profis-
sionalismo dos colaboradores e funcionários, por isso defendemos a digni-
ficação do seu trabalho.

Somos pelo fortalecimento das Secções Regionais, através da devolução
das competências retiradas nos últimos mandatos, e da redução da quota
substancial que pagam actualmente ao Conselho Directivo Nacional.
Somos pelo orçamento elaborado de baixo para cima, que emane das
Secções Regionais, que reduza o despesismo e defina o suporte financeiro
das actividades.
Queremos a reformulação da política editorial, em particular do Jornal
Arquitectos, através do seu saneamento financeiro e da alteração do seu
figurino para um modelo de qualidade e abrangente nas pessoas e ideias.
Autonomia e Independência são princípios da futura política editorial. 
As responsabilidades decorrentes da prática profissional e a resolução dos
conflitos emergentes são atribuições da Ordem; para o efeito, defendemos
a criação de um centro de arbitragem.

CONSELHOS DIRECTIVOS REGIONAIS – O QUE PROPOMOS
GESTÃO – financeira, pessoal, imobilizado, compras, secretaria.
CERTIFICAÇÃO - Gratuitidade das certidões emitidas para efeito de empre-
go e para concursos apoiados pela oA.
CULTURA
NÚCLEOS E DELEGAÇÕES – Incentivo à criação de Delegações, com efecti-
va delegação de competências, nomeadamente na arrecadação de receitas
e na emissão de certidões. Instalação de um terminal de computador em
cada núcleo ou delegação, ligado via Internet à Sede Regional. Difusão de
informação técnica e conteúdos de acções de formação via Internet.
CONCURSOS – Publicação atempada da informação dos concursos, na
Internet e em mailling aos sócios. Definição de política e critérios para
nomeação dos júris dos concursos. 
FORMAÇÃO CONTÍNUA – Diversificação das acções de formação a novos
campos, com vista à reciclagem permanente dos associados, face à evolu-
ção tecnológica.
BOLSA DE EMPREGOS – Criação de uma bolsa de empregos, com uma base
de dados disponível na sede, nas delegações e na Internet.
BOLSA DE ESTÁGIOS – Criação de um serviço de estágios protocolados
com Ateliers, Empresas,  Autarquias e Faculdades de Arquitectura.
ASSESSORIA TÉCNICA – Criação de um serviço de atendimento permanen-
te aos sócios, com respostas via fax e Internet.
ASSESSORIA FISCAL E DE GESTÃO – Criação de um serviço de consultas
com respostas via fax e Internet
PERGUNTAS FREQUENTES (FAQ) ON LINE – Criação de um serviço com res-
postas às questões mais frequentes a ser disponibilizado na Internet.
BASES DE DADOS – Criação de um conjunto de bases de dados contendo
informação e documentação técnica para apoio aos associados, a ser dis-
ponibilizada na Internet.
APOIO JURÍDICO GLOBAL – Extensão do serviço, providenciando mais horas
de consulta. Publicação das respostas a questões-tipo mais solicitadas.
Protocolos com Gabinetes de Advogados, para patrocínio Judicial. Serviço
de respostas via fax e Internet.
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO – Transformação da Biblioteca num Centro
de Documentação contendo, além das publicações actuais, o acervo foto-
gráfico digitalizado e toda a documentação relativa aos grupos de trabalho.
RECEPÇÃO AOS RECÉM INSCRITOS
SEGUROS – Desenvolvimento do pacote de seguros, com especial relevo
para o Seguro de Responsabilidade Civil.
ABERTURA DO “BALCÃO CÂMARAS”, PARA ENTREGA DE PROJECTOS – Apoio
ao Governo na criação da “Via Verde” para os projectos de licenciamento, agi-
lizando todo o processo.

PRINCÍPIOS
Da Ética Implementação do Código Deontológico, inclusive nas relações
entre os diversos modos de exercício da profissão.
Da Independência face aos grupos e aos poderes.
Da Transparência nas acções e nos procedimentos.
Do Diálogo eficaz com o Estado e as Instituições.
Da Representação e do Apoio de todos os arquitectos, independentemen-
te do modo de exercício da profissão.
Da Abertura à Sociedade Resolução da dicotomia “ordem corporativa X
ordem provedora do cidadão”, através da definição de uma política clara e
inequívoca de actuação, que desenvolva acção na sociedade civil e nos
organismos de educação básica dos cidadãos, de divulgação da
Arquitectura e da sua prática, e da imprescindibilidade dos Arquitectos
como agentes de bem-estar, conforto e equilíbrio emocional e ambiental
nas sociedades desenvolvidas. 
Do Protagonismo na acção de defesa da profissão, do interesse e respon-
sabilidade pública da arquitectura.
Da Credibilização e da Autonomia da prática profissional.
Da Exclusividade dos actos próprios, alterando o Estatuto da Ordem e pro-
movendo o seu primado relativamente a outros diplomas Fazer cair o
Decreto 73/73, fazendo prevalecer pura e simplesmente o Decreto-Lei do
Estatuto da Ordem.
Do Alargamento dos sectores e dos campos de actividade dos Arquitectos,
quer na sua extensão temática e técnica (colégios de especialidade – urba-
nismo, estruturas, ambiente e paisagismo, interior design, etc.), quer na
sua extensão territorial (espaço europeu, espaço lusófono, aldeia global).
Da Descentralização de competências nas Secções Regionais.

SOMOS UMA CANDIDATURA QUE CONGREGA E É APOIADA por um conjun-
to de colegas de várias gerações, com actividade profissional diversificada:
colegas que concebem, que projectam, que desenham, que apreciam, que
decidem, que coordenam, que ensinam. Somos pela dinâmica de transfor-
mação, pela inovação e pelo confronto criativo. Temos o suporte dos cole-
gas que consideram ser urgente a renovação de métodos, e que por isso
subscrevem esta candidatura de valores, imposta pelo nosso tempo e pelo
futuro.

APRESENTAMO-NOS A SUFRÁGIO ELEITORAL COM UMA LÓGICA DE CIDA-
DANIA DE ACTUAÇÃO, LIVRES DE DEPENDÊNCIAS, PELA DEFESA E APOIO
DE TODOS OS COLEGAS, NO INTERESSE DO PÚBLICO.
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Arquitectos Livres na Direcção da Ordem,
sem Preconceitos e de Mente Aberta



MESA DA ASSEMBLEIA REGIONAL 
Presidente Carlos Adriano Magalhães Macedo Prata 1578 N

Secretário Pedro Duarte Santos de Alarcão e Silva 3286 N

Secretário Francisco Castello Branco Vieira de Campos 4864 N

Suplente Luís Manuel Vaz Santos Ferreira Rodrigues 4473 N

CONSELHO REGIONAL DE DELEGADOS
01. Jorge Manuel Rodrigues da Costa 2919 N

02. Ricardo Pereira Vieira de Melo 3866 N

03. Carlos Fernando da Costa Antunes 8523 N 

04. António Manuel de Belém Pereira Lima 1374 N

05. José Manuel Castro Carvalho Araújo 4289 N 

06. Susana Cláudia Carneiro Hermenegildo 8148 N

07. Luís António Lourenço Teles 1125 N

Porto ( suplente) Luís Miguel Peixoto Duarte Veríssimo 6649 N

CONSELHO DIRECTIVO REGIONAL
Presidente Teresa Maria Dias Novais Gonçalves 4548 N

Vice-Presidente Luís Fernando Tavares Santos Pereira 4828 N

Vogal (Secretário) Filipa de Castro Guerreiro 10274 N

Vogal (Tesoureiro) Rafael António de Oliveira Gonçalves Pereira 4247 N

Vogal António Manuel Rosas Leitão Barbosa 4064 N

Vogal João Paulo Loureiro 5481 N 

Vogal Maria Margarida Trindade Vagos Gomes  8535 N 

Vogal Maria Manuel Lobo Pinto Oliveira 3397 N

Vogal Teresa Manuel de Almeida Calix Augusto 8157 N

Suplente Ana Cecília Maio Gomes Pinheiro Machado 9072 N

Suplente José Pedro Ovelheiro Marques de Sousa 8647 N 

Suplente Miguel Pacheco Vieira e Nery de Oliveira 5813 N

CONSELHO  REGIONAL DE DISCIPLINA  
Presidente João Manuel de Oliveira e Silva de Mesquita 2926 N

Vogal Maria Francisca Mora Pinto de Magalhães 6085 N 

Vogal Manuel Maria Teixeira de Amorim Reis 5686 N

Vogal António Ferreira de Lima Cabral Campello 5290 N 

Vogal José Fernando de Castro Gonçalves 3619 N

Suplente José Miguel Pereira Ribeiro de Sousa 4870 N 

Suplente Sandra Maria Figueiredo Couto 5813 N

CONSELHO  REGIONAL DE ADMISSÃO
Presidente José Manuel Salgado Fonseca 5045 N

Vogal Edite Maria Figueiredo e Rosa 4436 N

Vogal Maria de Fátima Fernandes 3690 N 

Vogal João Paulo V. Monteiro de Sá Cardielos 3287 N 

Vogal Ricardo Jorge Pombal de Freitas 8656 N 

Suplente Cidália Maria Ferreira da Silva 9187 N 

Suplente Carla Alexandra Garrido de Oliveira 8308 N

DELEGADO DA LISTA
Ana Margarida Neto Vieira, 7964 N

Rua de Gondarém, n.º 551, 1.º, 4150-378 Porto
Tel. 919 257 582; email: anavieira.arq@portugalmail.pt

MANDATÁRIO NACIONAL
Alcino Soutinho

1. BALANÇO (EVOLUÇÃO)
A OASRN tem procurado, ao longo dos vários mandatos, acom-
panhar e antecipar as necessidades dos arquitectos, assim como
da população e território que estes servem, na sua constante
evolução.

A sua estrutura, mantendo o equilíbrio orçamental, tem procura-
do adequar-se a esta evolução, aumentando o seu corpo de fun-
cionários e assessores, descentralizando funções e serviços, com
os núcleos e delegações, melhorando e aproximando-os dos
arquitectos, procurando, mais do que uma simplista economia de
meios ou uma postura saudosista, aumentar a capacidade de res-
posta aos seus associados e a influência necessária da profissão
para melhorar a qualidade de vida que o território pode oferecer
aos seus ocupantes, e actualizar a capacidade interventora da
OASRN na defesa desses mesmos princípios.

Sem descurar a ampliação da quantidade e qualidade de serviços
prestados aos seus membros, como as actividades de formação,
de apoio profissional, e outras, a direcção da OASRN, assim como
a que a precedeu, identificou e promoveu uma estratégia de
investimento cultural, de modo a contribuir para formar uma cul-
tura de exigência, quer na população que a arquitectura serve,
quer entre os nossos pares, certos que essa cultura é aquela que
permite compreender a importância desta profissão, facto
imprescindível para alargar a sua influência.

Procurando consolidar o trabalho iniciado no mandato de 2005–
–2007, esta lista procura dotar a OASRN de profissionais com
experiência, ao mesmo tempo que a disponibilidade de colegas
que nela participam pela primeira vez permitirá abordar com
perspectiva renovada e crítica, os desafios para o próximo man-
dato.

2. DESAFIOS (ESTRATÉGIA)
Mais Arquitectura, um direito dos cidadãos, um recurso estratégico
e incontornável ao desenvolvimento do País.
1. prosseguir a estratégia de afirmação da vertente cultural da
Ordem como plataforma transversal de relação privilegiada com a
sociedade e com os seus membros;
2. conquistar e afirmar uma mais activa e permanente visibilidade
das opiniões da OA sobre matéria pública;

Mais Profissão com formação e know-how específicos, especial
aptidão para sínteses multidisciplinares e para liderar equipas plu-
rais, procurando melhor regulação e enquadramento legislativo,
maior aproximação à encomenda e às oportunidades de trabalho. 
1. continuar, em articulação com o CDN, o acompanhamento de pro-
postas legislativas, da substituição do Decreto-Lei 73/73 e outras,
procurando inverter as disposições que penalizam o âmbito do exer-
cício profissional do arquitecto;
2. promoção das vantagens do concursamento junto de instituições
públicas e privadas;
3. assegurar, promover e divulgar as distintas saídas profissionais;
4. organizar um Observatório Regional da Arquitectura que promo-
va a recolha, o tratamento e a divulgação periódica de informação
estatística sobre diversos aspectos da profissão, incluindo honorá-
rios, peças de projecto, horas de trabalho;
5. aperfeiçoar a constituição de bolsas de elementos de júri de con-
cursos, de peritos, de mediadores, de árbitros e de relatores, e dar
formação específica, por forma a permitir uma resposta mais célere
e competente.

Mais Conhecimento em crescente aproximação multidisciplinar, em
aprofundamento e disponibilização de saberes científicos e profis-
sionais.
1. prosseguir as acções de formação contínua, alargando o espectro
das temáticas, nomeadamente na óptica do apoio aos profissionais,
e em reacção a publicação de legislação nova;
2. continuar o aprofundamento das questões relativas à Admissão à
Ordem, enquadrando-a quer no ensino de arquitectura pós-Bolonha,
quer nas novas responsabilidades atribuídas aos projectistas.

Mais Internacionalização mais reconhecimento da arquitectura por-
tuguesa, mais oportunidades de trabalho para arquitectos portu-
gueses, num quadro sustentado de implementação e integração em
parcerias e redes, optimizando a presença institucional e cultural, e
apostando na promoção junto dos mercados de trabalho emergen-
tes e dos seus principais promotores.

Mais Organização criando condições crescentes de participação,
entre a descentralização territorial, a eficácia na comunicação, uma
melhor oferta de serviços e benefícios socioprofissionais, e o apro-
fundamento das boas práticas de gestão e administração.
1. criar as condições materiais e espaciais indispensáveis para uma
mais eficaz estrutura de serviços avançando, faseadamente, para a
construção da nova Sede, na sequencia do licenciamento camarário
e dentro do plano de viabilidade financeira estabelecido;
2. modernizar e profissionalizar os serviços de forma a optimizar o
apoio aos associados e ao público, nomeadamente através da mel-
horia no atendimento telefónico, e do desenvolvimento de e-gover-
nance.

COMPROMISSO
Os desafios identificados enquadram-se no programa de candi-
datura apresentada para os órgãos nacionais e regionais
TODOSPELAARQUITECTURA. 
Sendo a Ordem dos Arquitectos a associação pública represen-
tativa de todos os arquitectos procuraremos responder às
necessidades de todos com a colaboração de todos. 
todospelaarquitectura-norte@hotmail.com
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MESA DA ASSEMBLEIA REGIONAL DO NORTE
Presidente Jorge Manuel de Oliveira Coutinho 3923

Secretário José Alexandre de Areia Loureiro Basto 3924

Secretário Luís Martins de Sena Esteves 3416

Suplente Zulmiro António da Silva Pereira 6001

CONSELHO REGIONAL DE DELEGADOS DO NORTE
Membro (Porto) Pedro Manuel de Oliveira Aroso 1311

Membro (Porto) Luís Manuel Moreira Pinto de Faria 6059

Membro (V. Real) Eugénio Simão Teixeira de Sousa 6248

Membro (Porto) Armando Martins Sanches 10949

Membro (Porto) António Pedro Silva Barros Santos Lessa 7757

Membro (Viana) Lara Andrea Taveira da Mota Mendes 11297

Membro (Guarda) João de Jesus Martins Marujo 7839

Suplente (Viana) José Luís Pereira Esteves 4029

CONSELHO DIRECTIVO REGIONAL DO NORTE
Presidente Daniel Jorge Veloso Fortuna do Couto 5866

Vice-Presidente José Manuel de Freitas Ferreira 6011

Vogal António Manuel Caldas Laúndes 13193

Vogal Marta Alvares Ribeiro Marques de Aguiar 6187

Vogal Sandra Margarida dos Santos Figueiredo 15711

Vogal Albertina Paula C. Novais 5959

Vogal Nuno Miguel Ribeiro Coelho 11351

Vogal André Simão Campos da Costa Reis 11346

Vogal Manuel José Santos de Sousa Alves 11871

Suplente Sérgio Paulo Rocha Penas 7427

Suplente Vasco António Castro Bezerra 7829

Suplente Luis M. Martins Soares Pinto de Oliveira 7873

CONSELHO REGIONAL DE ADMISSÃO DO NORTE
Presidente Jorge Manuel Gomes Teixeira 5101

Vogal Jorge Telmo Rodrigues de Castro 4141

Vogal Ana Margarida Pires Gil Oliveira 6642

Vogal Filipe de Oliveira Carriço Marques 13810

Vogal Sara Adelaide Sucena Gomes Garcia 6024

Suplente António Joaquim dos Santos Figueiredo 6490

Suplente Rui Manuel Amorim Nunes da Silva 5523

CONSELHO REGIONAL DE DISCIPLINA DO NORTE
Presidente Jorge Miguel Camacho Toscano 6413

Vogal Luis Miguel de Lima F. Carvalho Oliveira 6661

Vogal Francisco Machado Lima de Sousa Rio 7055

Vogal João Luís de Couto Castelo 6662

Vogal Miguel Barbosa da Fonseca Cardoso 6553

Suplente Ricardo João Gil Pereira 8340

Suplente Helena Van Zeller de Azeredo 5815

DELEGADO DA LISTA
Alexandre Martins Costa Burmester 2060

Rua do Cavaco, n.º 96, Apartado 2518, 4400-408 V. N. de Gaia
Tel. 223 705 032

A constituição da Ordem dos Arquitectos foi resultado de um pro-
cesso consensual entre os arquitectos, e todos gostaríamos de
nos rever nessa instituição, que nos representa e que tem como
primeira atribuição  “Contribuir para a defesa e promoção da
arquitectura e zelar pela função social, dignidade e prestigio da
profissão de Arquitecto...”.
Com o fim dos mandatos dos órgãos eleitos verifica-se um pro-
fundo distanciamento entre os arquitectos e a sua Ordem, obvia-
mente como consequência de uma actuação pouco objectiva e
competente.
A presente candidatura à SRN aponta outro caminho, empenhado
na qualificação dos arquitectos e da arquitectura, mais profissio-
nalizante, obrigando-nos a cumprir a vocação da Ordem.
Um caminho que não visa a autopromoção dos intervenientes
mas que conta sim, com o seu empenho pela Ordem dos
Arquitectos que todos queremos 

Maior Participação nos processos de decisão
A Ordem representa todos os Arquitectos é a responsável pela
regulação do exercício da profissão, conforme está consagrado
nos seus estatutos. Esta função de representação, da responsa-
bilidade do CDN mas partilhada pelos Conselhos Directivos
Regionais tem vindo a ser cumprida de forma deficitária, gerando
profundo descontentamento entre os membros. É necessário um
outro tipo de actuação, mais direccionado para a criação de con-
dições para o exercício da profissão e mais atenta às incidências
do processo legislativo que amiúde interfere com os arquitectos.
A regulação do exercício da profissão não se compadece com as
“distracções” que se tem verificado. É necessário um outro rumo:

Os nossos compromissos:
1. Manter uma intervenção publica regular relativa à pratica da
arquitectura e aos processos de contratação por parte do Estado
Português;
2. Participar na revisão do Estatuto da Ordem dos Arquitectos,
com disponibilidade para novos modelos de organização (even-
tual centralização e consequente disseminação em pequenos
núcleos, eventual criação de novas secções regionais, eventual
preparação para um país futuramente regionalizado, etc.). 
3. Levar até às ultimas instancias, em articulação e através do
CDN as nossas posições sobre a revisão do 73/73.

Melhor Organização dos assuntos internos da Ordem
Como qualquer outra instituição, a Ordem dos Arquitectos neces-
sita de renovar mecanismos de funcionamento que se ajustem às
suas necessidades, mas simultaneamente às suas disponibilida-
des financeiras. A permanente asfixia financeira que se vem tor-
nando rotina é absurdamente constrangedora em relação às
necessidades dos arquitectos e compromete permanentemente
a qualidade dos serviços prestados, cuja qualidade importa incre-
mentar. É necessário uma reavaliação dos serviços prestados que
nalguns casos tem níveis satisfatórios (Internet), mas mas cujo
desempenho noutros casos é muito deficiente (ex: assessorias,
publicação de acórdãos disciplinares, pareceres, etc.). A eficácia
da acção da Ordem dos Arquitectos neste campo traduzir-se-á
por eficiência produtiva para cada um de nós;

Os nossos compromissos:
1. Apresentar ao CDN, no prazo de seis meses, proposta de regi-
me diferenciado de quotas, que inclua a redução da quota mínima
e ainda outros patamares de contribuição para acesso a seguros
de responsabilidade civil profissional, capitalização (caixa de pre-
vidência) ou outros;
2. Fomentar a troca de experiências regular entre arquitectos,
com trabalhos auto-propostos que permita municiar o Congresso
dos Arquitectos e elevar o seu patamar qualitativo;
3. Criar uma cultura de actuação preventiva relativamente às
questões disciplinares e deontológicas, no sentido de prevenir,
entre outras, situações de concorrência desleal entre membros e
conflitos gerados por desconhecimento das regras que nos obri-
gam. 
4. Elaborar um programa integrado de formação, de maior quali-
dade e a mais baixo custo do que é hoje realizado na SRN.
Estabelecer inequivocamente que formação complementar é
necessária ao exercício da profissão e que tipo de formação con-
tinua interessa aos membros. Ponderar a sua contratualização
com entidades externas à Ordem.

Mais Mercado de Trabalho para os Arquitectos
Aos arquitectos compete o desempenho de múltiplas actividades
que configuram a profissão, não só por se encontrarem consagra-
das na Lei, mas também porque através dos tempos foram sendo
reconhecidas como actos próprios da profissão. 
Em Portugal, fruto de circunstancias diversas, nomeadamente da
proliferação de legislação omissa, contraditória etc., muitas des-
sas actividades são desempenhadas por outras profissões ou
simplesmente esquecidas.
O momento actual, de baixa de mercado na construção, é especi-
almente penalizador para a nossa profissão que vai fazendo a sua
afirmação na sociedade de forma ainda pouco sustentada.
Importa portanto actuar no sentido de definir e consagrar aquilo
que compete aos arquitectos fazer, da forma mais ampla possível.

Os nossos compromissos:
1. Estabelecer, no prazo de um mandato, relações institucionais
directas com TODAS as autarquias da área de abrangência da
Secção Regional do Norte, direccionando os esforços da Ordem –
SRN para regras claras de contratualização, nomeadamente os
concursos públicos;
2. Publicar, no prazo de um ano, um Manual da Encomenda de
Arquitectura, que torne explicito para todos os agentes, públicos
e privados, a contratação de um arquitecto, as suas vantagens e
implicações.
3. Ampliar as Bolsas de Profissionais para todas as actividades
desempenhadas por arquitectos, como Júris de concursos,
Peritos, Avaliadores, etc., bem como para áreas da nossa compe-
tência nas quais é ainda escassa a nossa participação (vistorias
de habitabilidade, etc.);
4. Promover a marca “Ordem dos Arquitectos” enquanto chance-
la de qualidade na intervenção dos profissionais, consubstancia-
da de diversas formas, nomeadamente através de inscrição nor-
malizada nos edifícios projectados por arquitectos.

Sabemos, podemos e vamos fazer melhor!

Credibilizar a Ordem

Aproxima-se o fim de mais um mandato dos Órgãos Sociais eleitos da
Ordem dos Arquitectos. Durante este período a nossa Ordem teve mais
visibilidade e a Arquitectura teve mais divulgação. No entanto, para a
maioria de nós, arquitectos, pouco ou nada melhorou. Pelo contrário,
tudo leva a crer que o exercício da profissão se desenvolve de forma
cada vez mais precária e insustentável. Se por um lado isso é perceptível
no contacto com os colegas, por outro dispomos agora todos de um ins-
trumento que confirma as nossas piores suspeitas; o estudo “Profissão:
Arquitecto(a)” levado a cabo pelo Prof. Manuel Villaverde Cabral.
Nunca, como hoje, o descontentamento dos arquitectos em relação à
sua profissão foi tão grande e nunca o distanciamento dos arquitectos
em relação à sua Ordem foi tão evidente. A nossa Ordem tem vindo a
descurar as suas principais atribuições, nomeadamente as de natureza
deontológica, corporativa e até social, em prol de uma actuação voltada
quase exclusivamente para a promoção de alguma arquitectura.
O actual contexto, em muitos aspectos diferente em relação a outras
eleições, é profissionalmente muito exigente, e não se compadece com
a letargia e desorientação que se vive actualmente na Ordem. Todos o
sentimos na nossa prática quotidiana.
O quadro legislativo que regula a prática profissional tem vindo a
sofrer alterações profundas que vão marcar significativamente a
nossa actividade; A encomenda pública diminuiu bastante retirando
mercado de trabalho a um largo número de arquitectos; A responsabi-
lização dos profissionais tem vindo e vai continuar a aumentar; Existem
hoje novos modos de exercer a profissão, nomeadamente a investiga-
ção, nos campos das artes e da ciência; A divulgação cultural e da pro-
dução da arquitectura é hoje mais ampla. Mesmo o próprio regime 

jurídico das ordens profissionais deverá sofrer alterações em breve, 
pretendendo o Governo que estas promovam mais a componente téc-
nica e deontológica e menos a componente corporativa. 
A todos estes desafios, os arquitectos terão que ser capazes de respon-
der de forma qualificada; todos os arquitectos, os que exercem a profis-
são em escritórios, mas principalmente os que a exercem em organis-
mos públicos. Em todos os campos de actuação a Ordem dos Arquitectos
terá que ser capaz de não só prestar o necessário apoio à prática como
de exercer as suas funções de representação de todos os arquitectos.
No entanto, a nossa Ordem abstém-se de tomar posições públicas rela-
tivas às questões da arquitectura e urbanismo e, quando o faz, é fora de
tempo e a reboque de uma qualquer exigência externa. A nossa Ordem,
a quem compete garantir perante a sociedade que os seus membros
são profissionais qualificados e exercem condignamente a profissão,
alheou-se completamente da situação geral que o país atravessa e das
dificuldades evidentes por que passam muitos dos seus membros.
Fechou-se sobre si mesma e sobre as mesmas pessoas.
Com estas eleições para o mandato 2008/2010 fecha-se um ciclo na
Ordem dos Arquitectos, marcado por abandonos, demissões e crispação
em todas as instâncias dos órgãos eleitos. A necessidade de uma dife-
rente abordagem aos muitos problemas que nos afectam e descredibi-
lizam a nossa Ordem é, por isso, premente. É tempo de iniciarmos um
novo ciclo, que devolva a serenidade e a credibilidade que a Ordem pre-
cisa. A nossa candidatura à SRN – Ordem dos Arquitectos resulta de um
projecto sólido, estruturado, com um corpo de ideias que temos vindo a
divulgar e no qual se distingue claramente o essencial; orientar a Ordem
dos Arquitectos para a sua vocação natural e estatutária, a regulação da
prática profissional e a dignificação da profissão de ARQUITECTO.
DANIEL FORTUNA DO COUTO

vote!
sabemos,
podemos e
vamos fazer 
melhor!
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a oasrs marca todos pela arquitectura
www.oasrsmarca.org

MESA DA ASSEMBLEIA REGIONAL
Presidente José Paulo Feio Ribeiro Mateus 3047

Secretário Leonel Madeira Nunes da Cunha Ferreira 9277

Secretário João Alexandre Leitão Gois 8851

Suplente Elsa Maria Ruas Brito Correia Guerra 7508

CONSELHO REGIONAL DE DELEGADOS 
1. Telmo Pissara de Abreu da Cruz 4325

2. Pedro Manuel Peixoto Duarte Martins Veríssimo 4460

3. (Algarve) Jorge Manuel Torres Guerreiro 1568

4. (Beja) Nuno Jorge Bernardes Moquenco 4003

5. (Santo André) Gil Altino Cardoso dos Santos 2212

6. João Manuel Chaves de Barros Santa Rita 4038

7. (Caldas da Rainha) Jaime Manuel Rodrigues Neto 1724

Suplente (Castelo Branco) José da Conceição Afonso 981

CONSELHO DIRECTIVO REGIONAL
Presidente Leonor Cintra Mattos Gomes 1051

Vice-Presidente Ricardo Neves de Aboim Inglez 7999

1. José Manuel Rodrigues Gomes 5861

2. João Manuel Costa Ribeiro10013

3. Michel Toussaint Alves Pereira 871

4. Nadir Bonaccorso 7096

5. Rui Miguel dos Santos Serrano 7254

6. Ana Elisa Vilares Cabrita 10545

7. José Augusto França Moreira Barra 5898

Suplente José Luis Teixeira Leite dos Santos Ferreira 6281

Suplente Daniel Carrapa Nunes Dias 7017

Suplente Ágata de Sousa Navarro Lobo de Oliveira 7406

CONSELHO REGIONAL DE DISCIPLINA
Presidente Manuel Fernando Nascimento Castanheira
Saldanha 2942

1. José Pedro da Silva Pereira Moura de Mesquita 3395

2. Renata Pereira Neves 11397

3. Ana Maria Bailote Rafael 11128

4. Paulo Nuno Pinto Street Martins Domingues 5646

Suplente António Afonso Pinheiro Albuquerque 8783

Suplente Margarida Galego Ventosa 8766

CONSELHO REGIONAL DE ADMISSÃO
Presidente Rui Leonel Gomes Alexandre 2993

1. Luis Cabral Pereira Miguel 7410

2. Patricia Luísa Gomes Matos Caldeira 13317

3. Joana Filipa Oliveira Pereira de Seixas Nunes 15452

4. João Manuel de Matos Alves 8914

Suplente Rita Trindade Gil Conde 12568

Suplente Maria João Rodrigues Matos Faria 5617

DELEGADO DA LISTA
Carlos José Vilela Lúcio Pereira 4132

Rua dos Navegantes, n.º 58,  4.º Esq; 1200-732 Lisboa
Tel. 964 885 239

DIAGNÓSTICO
1. A OASRS representa actualmente cerca de 9.400 arquitectos.
Destes, mais de 7.000 residem na Área Metropolitana de Lisboa e
quase 3.500 vivem na cidade de Lisboa. A disparidade na distribuição
gera diversidade na prestação de serviços, que se deve colmatar. 
2. A maioria dos arquitectos não conhece suficientemente as inicia-
tivas da OASRS nem reconhece os benefícios de ser associado. Por
outro lado verifica-se que muitas das tarefas desenvolvidas pela
OASRS poderiam ter mais destaque na comunicação social. Estes
factos devem-se sobretudo aos canais de comunicação utilizados
que, apesar do esforço que tem sido feito, não atingiram ainda a
eficácia necessária.
3. A nível nacional verifica-se que mais de 50% dos arquitectos tem
menos de 35 anos e que menos de 40% dos arquitectos exerce a
profissão por conta própria como actividade principal. A alteração
no perfil-tipo do arquitecto, a dificuldade na inserção no mercado
de trabalho, a concorrência com outros profissionais, as exigências
cada vez maiores na elaboração de projectos, a alteração de todo o
quadro legislativo que rege a construção do território, as novas
áreas de especialização, bem como o ingresso na ordem são temas
que carecem de avaliação, reflexão e intervenção.
4. O conceito do direito à Arquitectura ou a noção de que a
Arquitectura influencia o quotidiano das pessoas não passou ainda
para grande parte da população. A colaboração da OASRS com
outras entidades públicas e privadas, estabelecendo parcerias ou
protocolos para desenvolvimento de iniciativas visando a divulga-
ção da arquitectura e do papel do arquitecto é fundamental.
5. A área da OASRS está praticamente coberta por estruturas des-
centralizadas cujo papel no território tem sido relevante. Porém a
estrutura da ordem, estabelecida no estatuto, tem gerado dificul-
dades de actuação e demonstrado falta de representatividade nos
órgãos de decisão. Decorridos quase 10 anos desde a criação da
ordem, será oportuno avaliar a sua forma de organização. 

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS
Neste contexto, procurando consolidar o trabalho iniciado no man-
dato 2005-2007 e alargar o âmbito da nossa intervenção, constitu-
ímos uma nova equipa para os órgãos da OASRS, vocacionada para
os diversos projectos. 
No cumprimento das competências atribuídas às secções regionais
e em colaboração com os órgãos nacionais e regionais e estruturas
locais definimos como objectivos estratégicos para o mandato
2008-2010:
MELHORAR os serviços prestados aos arquitectos e entidades
ALARGAR os meios de comunicação 
REPENSAR o acesso à OA e a preparação dos arquitectos para
novos desafios
COLABORAR com entidades públicas e privadas  
AVALIAR e participar na melhoria da organização da OA

PROJECTOS E ACÇÕES
Estes objectivos terão expressão em projectos e acções dos quais
destacamos:

Melhorar os serviços prestados aos arquitectos e entidades
> Alargamento dos serviços on-line
> Criação de campos de acesso reservado para os membros no SITE
> Disponibilização de seguros profissionais e produtos financeiros
específicos
> Parcerias para fornecimento de ferramentas informáticas
> Parcerias com outras bibliotecas e consulta de bases de dados
bibliográficos on-line
> Elaboração de estudos comparativos e de um sistema de certifi-
cação de autorias (arquitectura e urbanismo)
> Actualização permanente da legislação incidente sobre a prática
> Criação do gabinete de apoio à gestão e à prática

Alargar os meios de comunicação
> Avaliar os meios utilizados e a sua eficácia
> Colaborar na melhoria do Boletim e na reestruturação do
Portal/Sites da OA
> Alargar os conteúdos da Newsletter electrónica e a sua distribuição
> Editar um calendário trimestral de iniciativas a distribuir
> Divulgar na imprensa iniciativas e tomadas de posição da SRS
> Desenvolver estratégias de Marketing de promoção de concurso
de encomenda pública e privada

Repensar o acesso à OA e a preparação dos arquitectos para
novos desafios
> Colaborar na revisão do sistema de admissão
> Alargar o âmbito das acções de formação contínua
> Elaboração de manuais de apoio à prática
> Organizar acções de formação e-learning 
> Criar e disponibilizar estatísticas de apoio ao cálculo de custos,
horas, honorários e valor de obra

Colaborar com entidades públicas e privadas  
> Continuação do programa de iniciativas abertas à sociedade
> Estabelecimento de protocolos com CM e outras entidades
> Criação de material didáctico para escolas de ensino básico
> Apoiar a organização de concursos, gratuitos em casos específicos
> Lançamento de material de comunicação junto da sociedade 
> Participar na organização da II Trienal de Arquitectura de Lisboa

Avaliar e participar na melhoria da organização da OA
> Colaborar na revisão do estatuto 
> Colaborar na revisão do Regulamento de Deontologia
> Promover a descentralização de competências
> Modernização dos procedimentos internos

COMPROMISSO
Os objectivos que definimos enquadram-se no programa de candi-
datura apresentada para os órgãos nacionais TODOSPELAARQUI-
TECTURA. A concretização dos projectos e acções será concertada
por forma a evitar a duplicação de tarefas e o desperdício de recur-
sos.
Sendo a Ordem dos Arquitectos a associação pública representati-
va de todos os arquitectos procuraremos responder às necessida-
des de todos e com a colaboração de todos.

A OASRS MARCA – TODOSPELAARQUITECTURA
Mandatário: Gonçalo Byrne

A EQUIPA
A Lista que se apresenta aos órgãos sociais da Secção Regional do Sul da Ordem dos
Arquitectos, para o mandato 2008-2010, sob o lema A OASRS MARCA, teve origem na
anterior direcção, à qual se juntaram diversos outros arquitectos, que, por
considerarem positivo o balanço do mandato que termina, se dispuseram a trabalhar
para a classe, a fim de implementar uma série de novos projectos visando melhorar a
SRS e alargar os serviços prestados aos membros e à sociedade.
A particularidade de gerir uma casa que muda de direcção de três em três anos, com
uma inerente instabilidade, permitiu-nos reconhecer a qualidade e polivalência dos
funcionários e colaboradores, sendo estes encarados por nós como elementos
fundamentais para uma Ordem que se quer forte, coesa e profissional.

Sendo a Ordem a associação representativa de todos os arquitectos, procuraremos
responder às necessidades de todos, trabalhando para e com todos.

ALGUNS DOS PROJECTOS INICIADOS NESTES ÚLTIMOS TRÊS ANOS
No mandato de 2005-2007 a direcção da SRS:
> Reorganizou internamente os serviços, procurando assim dar uma melhor resposta
aos associados;
> Reformulou toda a formação promovida pela OASRS, deixando para trás a formação
em programas de CAD [sendo estes actualmente objecto de protocolo com uma
empresa, beneficiando os membros da SRS de 50% de desconto nessas mesmas acções
de formação]. A SRS actualmente promove acções de formação em áreas tão diversas
como as Sociedades de Reabilitação Urbana e Gestão e Fiscalização de Obra. Só em
2006 demos formação a mais de 1 000 associados e no primeiro semestre de 2007
organizamos 22 acções de formação tendo-se inscrito nestas mais de 1 100 pessoas;
> Promoveu activamente a formação dos seus funcionários e colaboradores. Ao todo
foram cerca de 100 as acções de formação efectuadas;
> Promoveu um papel mais activo na organização e promoção de concursos, estando
neste momento a ser desenvolvido um esforço de captação de promotores de
concursos, aos quais a SRS presta os seus serviços de modo gratuito. É seguramente
um trabalho que verá grande parte dos seus esforços serem recompensados a médio-
longo prazo;

> Reformulou o funcionamento do Conselho de Disciplina com contratação de apoio
jurídico permanente e exclusivo. Criou uma bolsa de relatores, procedimentos de
mediação informal de conflitos, linha de atendimento e resolução prioritária para
pareceres sobre incompatibilidades no desempenho de cargos públicos e privados,
conseguindo recuperar os atrasos nos processos, apesar do seu crescente número;
> Ampliou o Gabinete Jurídico, reforçando assim o apoio aos Membros, que de modo
gratuito têm acesso a informação sobre diplomas legais aplicáveis à prática;
> Enriqueceu a biblioteca, reforçando o seu espólio e promovendo obras com vista à
melhoria das condições de utilização;
> Reestruturou o site, alargando os seus conteúdos e mantendo-os permanentemente
actualizados;
> Organizou iniciativas descentralizadas e apoiou as acções das Delegações e Núcleos;
> Estabeleceu parcerias com diversas entidades públicas e privadas para organização
de iniciativas de divulgação da arquitectura e do papel do arquitecto;
> Alargou o âmbito das iniciativas dirigidas à sociedade, organizando visitas temáticas
e promovendo debates sobre projectos e planos em curso;
> Colaborou com os outros órgãos da OA na reorganização dos serviços da OA visando a
economia de recursos, bem como na apreciação de diplomas e emissão de pareceres,
donde se destaca o novo Código de Contratação Pública, documento estratégico para os
interesses dos arquitectos;
> Lançou a brochura Trabalhar com um Arquitecto, iniciando assim uma política de
diálogo com a sociedade e de defesa do interesse público da arquitectura e das
vantagens de recorrer aos serviços de um arquitecto.

Para além de tudo isto, ainda organizámos a Trienal de Arquitectura de Lisboa, o maior
evento de arquitectura alguma vez realizado em Portugal.

PORQUE NOS CANDIDATAMOS
Decidimos candidatar-nos porque acreditamos que nestes últimos três anos iniciámos
uma mudança significativa na SRS, mudança essa que teve pontos positivos e
obviamente pontos negativos, pontos esses que necessitam de ser corrigidos,
melhorados e aprofundados. Acreditamos também que a OASRS deve ter uma presença
forte junto da sociedade e que deve reflectir aquilo que é hoje em dia a classe.
Decidimos candidatar-nos porque acreditamos que nos dias de hoje e face à realidade
dos mercados, o exercício da profissão de arquitecto deve ser apoiado por uma Ordem,
onde os procedimentos internos e externos sejam cada vez mais profissionais e
actuais, onde se inicie a revolução da profissão apoiada pela sabedoria daqueles que
têm mais experiência, dando ênfase aquilo que caracteriza a nossa profissão:
conhecimento, saber e técnica.

vote!
a oasrs
marca
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por uma ordem profissional,
ao serviço dos profissionais
porumaordemprofissional.blogspot.com

MESA DA ASSEMBLEIA REGIONAL

Presidente Vítor Manuel Vieira Lopes dos Santos 2038

Secretário Adriano Callé da Cunha Lucas 1086

Secretário Caetano M. R. Beirão da Veiga 585

Suplente José Manuel Quintela da Fonseca 614

CONSELHO REGIONAL DE DELEGADOS
1. Vasco Maria Figueira Rodrigues Leónidas 3841

2. Miguel Alexandre P. Alves Saraiva 5500

3. Luís Maria de Carvalho Viana Baptista 3563

4. Luísa Teixeira de Sampayo 10809

5. Nelson Assunção Flores 10516

6. Pedro Mota Alexandre P. de Medeiros 12169

7. Paulo Alexandre Nunes Otero Taveira 6870

Suplente Ricardo Manuel Mafra Barbosa 12405

CONSELHO DIRECTIVO REGIONAL
Presidente Nuno Luís Marques Malheiro da Silva 8245

Vice-Presidente Ângela Carvalho Ferreira 9826

1. Analena Gonçalves Lopes 8006

2. Miguel Baptista Bastos 7171

3. Eduardo Maria de Almeida G. Rodrigues 10000

4. Bernardo de Castro Norton Vaz Pinto 4584

5. Rui Miguel Martins dos Santos 6541

6. Ana Marta Morgado Clemente 8188

7. Ana Margarida de Oliveira Ferreira 8382

Suplente Elsa Maria Félix da Silva Malho 9903

Suplente Rita Cordeiro Branco Pires 11145

Suplente Carlos Manuel Lucas Guerra 10522

CONSELHO REGIONAL DE DISCIPLINA
Presidente Pedro Manuel Ribeiro Ferreira Barbosa 1370

1. Maria Luísa Pacheco Rodrigues Marques 1502

2. Joaquim Brice da Silva Henriques dos Santos 4368

3. Ingrid Teixeira de Matos Beltrão Coelho 12406

4. Vítor Manuel Bessa dos Santos Lóio 11581

Suplente Susana Catarina Carrajola Martins 14526

Suplente Pedro Nunes de Brito Serra Vaz 5445

CONSELHO REGIONAL DE ADMISSÃO
Presidente Ana Maria Amaro Roque 6937

1. Ana Sofia Abrantes Bento Brandão 14421

2. Helder da Silva Cordeiro 9915

3. João Vasco Lhansol da Costa Massapina 9209

4. João Gonçalves 12123

Suplente Pedro Miguel Lopes Vieira 6003

Suplente Carla Alexandra Ortegas Tavares 6922

DELEGADO DA LISTA
Nuno Maria Figueira Rodrigues Leónidas 1549

Rua Calvet de Magalhães, n.º 244, 2.º, Laveiras; 
2770-022 Paço de Arcos
Tel. 919 471 484

No interesse de todos, queremos uma Ordem dos Arquitectos que
assuma um papel mais forte e regulador, intervindo nas questões de
interesse público, exercendo o seu papel na defesa dos interesses
dos arquitectos e da sua actividade profissional, deixando de lado
definitivamente uma Ordem totalmente alheada da realidade do país
e das questões e problemas com que se debatem os seus membros.

Temos uma equipa que integra, de uma forma proporcionalmente
equilibrada, diferentes gerações de arquitectos, que exercem activa-
mente a sua actividade profissional nas diferentes áreas de interven-
ção da arquitectura e que não procura nem o interesse próprio nem
representa qualquer interesse privado.

Procuraremos agir activamente na implementação deste programa,
nos diversos Órgãos da Secção Regional Sul em conjunto com os
colaboradores e funcionários da Ordem, a quem reconhecemos pro-
fissionalismo e dedicação.

Queremos estabelecer uma relação estável e sem conflitos com os
Órgãos Nacionais com quem procuraremos estabelecer um diálogo
franco e aberto.

Graças à experiência de gestão de alguns dos elementos que compõ-
em a nossa equipa, implementaremos métodos actuais e rigorosos
quer na área financeira, quer nas restantes áreas de actividade dos
diversos órgãos. Para tal, efectuaremos uma minuciosa análise ao
estado das contas e resultados da actividade dos anteriores manda-
tos de que daremos conhecimento a todos e que condicionará o
Orçamento para 2008, que também apresentaremos.

Somos pelo fortalecimento das Secções Regionais, através do refor-
ço das suas competências e da redução da percentagem das receitas
a entregar aos Órgãos Nacionais. Somos por um orçamento elabora-
do “debaixo para cima”, que emane das Secções Regionais, que redu-
za o despesismo e garanta o devido suporte financeiro às actividades
a desenvolver.

Pretendemos reformular a política editorial, em particular do Jornal
Arquitectos, alterando o seu figurino para um modelo de qualidade e
abrangente nas pessoas e ideias, ligando o Jornal à realidade da acti-
vidade profissional através da colaboração com actividades afins da
arquitectura tais como o imobiliário, a construção e as restantes
especialidades relacionadas. Autonomia e Independência, são princí-
pios da futura política editorial.

As responsabilidades decorrentes da prática profissional e a resolu-
ção dos conflitos emergentes é atribuição da Ordem; para o efeito,
defendemos um conselho de disciplina atento e actuante por forma
a garantir, de um modo intransigente, o respeito pelos princípios éti-
cos e deontológicos.

Pretendemos propor a reformulação do sistema de quotizações
actualmente em vigor, o qual consideramos injusto e que provoca o
crescente afastamento dos membros da Ordem. Deste modo, defen-

demos um sistema que defina escalões e que através de um método
justo e equilibrado defina que quem pode pague mais e que quem
não pode pague substancialmente menos. 

Incentivaremos a criação de Delegações, que promovam localmente
a ligação dos arquitectos com a sua Ordem, descentralizando alguns
dos serviços prestados pela SRS, evitando deste modo uma concen-
tração exagerada e garantindo uma progressiva aproximação à
Ordem.

Considerando que a cultura resulta de uma constante busca e actua-
lização, serão realizadas conferências, debates e seminários de
diversos temas com os principais actores do mercado nacional e tam-
bém internacional.

Prestaremos ainda serviços de interesse tais como o envio aos
sócios, por email, de informação sobre os concursos publicados.
Garantiremos a necessária formação contínua através da diversifica-
ção das acções de formação a novos campos com vista à reciclagem
permanente dos associados, face à evolução tecnológica.

Serão criadas quer uma bolsa de empregos, com uma base de dados
disponível na sede, nas delegações e na Internet, quer uma Bolsa de
Estágios através do estabelecimento e gestão de protocolos com
empresas,  autarquias e faculdades de arquitectura, evitando deste
modo a vergonhosa exploração dos jovens arquitectos a que hoje
assistimos, e facilitando a inserção profissional. Não esqueceremos
as enormes oportunidades de trabalho que os mercados da União
Europeia, cada vez mais alargado, e a comunidade lusófona  propor-
cionam pelo que estabeleceremos esses protocolos, não só no mer-
cado nacional, mas também além fronteiras.

No apoio à prática profissional daremos todo o apoio à criação e
manutenção de empresas de arquitectura dando, dentro do possível,
formação complementar e assessoria técnica, jurídica e de gestão.

Aproveitando o melhor que existe nas restantes Ordens
Profissionais procuraremos implementar pacotes de seguros vanta-
josos, quer de saúde e reforma quer de Responsabilidade Civil em
conjunto com outras vantagens que a massa crítica de membros
hoje já permite negociar.

Estabeleceremos ainda com todos os organismos regionais e locais,
nomeadamente com as Câmaras Municipais, uma relação de diálogo,
procurando ir ao encontro da suas necessidades mas compreenden-
do simultaneamente as dificuldades, no sentido de assegurar as 
melhores condições à prática profissional dos arquitectos.

Agradecemos todo o apoio dado à constituição desta equipa e conta-
mos com o apoio de todos para a concretização deste projecto que
nos motiva e que temos a certeza que irá ao encontro das reais
necessidades da nossa classe profissional.

Uma equipa ao serviço dos arquitectos.
POR UMA ORDEM PROFISSIONAL

RAZÕES DE UMA CANDIDATURA
ORGÃOS REGIONAIS SUL DA ORDEM DOS ARQUITECTOS – LISTA B

Caras e Caros Colegas,
É chegado o momento de iniciar um novo ciclo.
Até aqui, e contrariamente aos objectivos próprios da Ordem, 
temos assistido a um afastamento entre Associação e Associados, 
entre dirigentes e profissionais.
Não temos uma Ordem à nossa imagem!
Não corresponde às expectativas dos jovens que experimentam grandes
dificuldades no início do seu percurso profissional;
Não responde aos profissionais já estabelecidos que não se revêm numa
Ordem pouco ambiciosa;
Não apoia os nossos associados mais antigos que não têm uma reforma
condigna.
Imaginamos antes a nossa Ordem em 2010.
Uma Ordem que privilegia o contacto directo.
Uma Ordem que se renova, actualizada pela constante consulta 
aos nossos Associados.
Uma Ordem aberta e orientada para a sociedade que se apresenta como
todos nós somos: PROFISSIONAIS.
Acreditamos que é possivel estar sempre acessível, no quadro das novas
tecnologias, de forma simples e informal.
Queremos mais e melhor formação, constante, interessante e relevante.
Queremos uma Ordem que conheça o seu papel na Sociedade, uma
Ordem que a Sociedade reconheça pela sua intervenção cívica.

Propomos:
Uma postura interventiva junto dos agentes locais e regionais no que 
concerne ao ordenamento do território, criando informalmente a figura 
do “Provedor do Urbanismo” que acompanhe responsavelmente as suas
propostas;
Criar uma “rede” que promova uma verdadeira relação directa 
e em tempo real entre Ordem e Associados, onde toda a informação 
esteja disponível 24 horas por dia;
Actualizar as formas e o conteúdo da ligação com a Ordem, sem esquecer
a nossa “Casa” nos Banhos de S. Paulo que já há muito merece a nossa
atenção;

Visite o nosso blog em “porumaordemprofissional.blogspot.com” onde,
poderá ficar a conhecer, em detalhe, o nosso plano de acção.

Queremos uma Ordem forte, que demonstre nas urnas a sua vontade de
mudar.
Queremos diálogo, debate, informação.
Só assim, acreditamos, poder fazer da SRS um pilar da Ordem.
Uma equipa ao serviço dos arquitectos.
POR UMA ORDEM PROFISSIONAL  
NUNO MALHEIRO DA SILVA (CANDIDATO A PRESIDENTE)

vote!
por uma
ordem
profissional



Presidente André de Abreu Coutada N8305

1. Maria Adriana Brochado da Cruz Novo N7849

1. José Manuel da Costa Pimenta N8891

3. Joana da Cunha Pimentel Pereira Barbosa N9321

4. Diana Marta Sargento Moita Fernandes N12455

Suplente José Manuel Fonseca Figueiras N7827

Suplente Adelino José Ferreira Ribeiro N9667

PROGRAMA ELEITORAL
Somos um grupo de arquitectos do distrito de Braga que pretende
dar continuidade à dinamização, que surgiu desde 2005, do Núcleo
de Braga da Ordem dos Arquitectos NBOA.
O conjunto das actividades e acções, que foram desenvolvidas no
mandato que agora findou, foram suficientemente claras, por si,
para se avaliar as evoluções que se têm vindo a verificar na activida-
de global do Núcleo de Braga da OA. 
As linhas de orientação que estão subjacentes decorrem do anterior
Programa que concretizamos, e constituem o seu desenvolvimento
e aperfeiçoamento. No entanto, importa relevar, como enquadra-
mento indispensável, algumas questões cuja importância foi signifi-
cativa nas capacidades de afirmação e crescimento da OA em geral e
do Núcleo de Braga em particular.

Um primeiro plano prende-se com a organização interna e com o
estabelecimento de novas bases de entendimento e consensualiza-
ção abrangente quanto às grandes opções e orientações em conjun-
to com a Secção Regional Norte. A pacificação e rápida concertação
das questões orçamentais, são exemplos significativos de uma nova
capacidade que urgia concretizar, por contraste com as dificuldades
que se manifestaram ao longo do anterior mandato.
Particularmente no que diz respeito ao envolvimento do Núcleo de
Braga da OA, foi possível o estabelecimento de uma produtiva actua-
ção que, naturalmente, se prolongou em várias actividades da quais
destacamos as seguintes: o Dia Mundial da Arquitectura, que se rea-
lizou em Outubro, as Conversas de Arquitecto, que têm tido uma rea-
lização mensal, os Colóquios Técnicos e as Acções de Formação.
Mas também noutros planos esta identidade de perspectivas e de
convergência de actuação se revelou particularmente significativa,
designadamente na proposta de revisão dos estatutos da Ordem dos
Arquitectos em geral e dos Núcleos e Delegações em particular.

Numa linha de continuidade e aperfeiçoamento, importa realçar
algumas das áreas em que a nossa acção se propõe incidir: 

1. O desenvolvimento de acções de Formação e a afirmação pública,
em defesa da Arquitectura, através da criação de espaços de debate
e reflexão, de que as “Conversas de Arquitecto” e as visitas guiadas,
como a que foi feita à “Bracara Augusta”, conduzida pela arquitecta
Paula Silva, são exemplos paradigmáticos do trabalho a desenvolver
em prol da arquitectura e dos Arquitectos.
2. O aperfeiçoamento e controle da gestão e equilíbrio financeiro,
terá que traduzir a melhoria e capacidade global do NB em responder
quantitativa e qualitativamente às suas obrigações e desafios.
3. Outros trabalhos terão que ser levados a efeito, dos quais desta-
camos o portal virtual. Assim sendo, será nossa prioridade, criar um
portal virtual do núcleo de arquitectos de Braga, como forma de pro-
mover o intercâmbio e a troca de informação entre colegas, a Ordem
e a sociedade em geral.

Assim, é num quadro e contexto simultaneamente ambicioso e exi-
gente que se enquadram as orientações, programas e acções, cuja
concretização esperamos vir a realizar plenamente. 
Para isso será necessário continuar a contar quer com o bom nível de
colaboração institucional interno, quer com a perseverança de todos
os que têm vindo a prestar o seu esforço e contributos para a pros-
secução dos objectivos de melhorar a capacidade da OA na sua fun-
ção de afirmar reconhecidamente a importância e defesa da
Arquitectura e dos Arquitectos.

O PROGRESSO DE UMA ORDEM QUE FAÇA SENTIDO PARA TI.

A
SECÇÃO
REGIONAL
NORTE
NÚCLEO
DE BRAGA A

SECÇÃO
REGIONAL
NORTE
NÚCLEO
DE COIMBRA A

SECÇÃO
REGIONAL
NORTE
NÚCLEO
DE AVEIRO

Presidente Florindo Belo Marques 1129

1. António Maria Emídio Garcia da Costa 4224

2. Carlos Abel Proença Barata do Amaral 2878

3. Margarida Isabel Mota Pinheiro 12293

4. Pedro Ribeiro Manso Tavares Rodrigues 12007

Suplente Joana Isabel dos Santos Fernandes 12627

Suplente Carlos Nuno Marques da Silva Esteves 5821

MEDIDAS PROGRAMÁTICAS

SEDE DO NARC
Fazer cumprir, conjuntamente com o CDN e com a estrutura
Regional – SRN, os compromissos assumidos decorrentes do
Protocolo estabelecido entre a CMC e a AO em Janeiro de 2004. 

1. Agilizar as metodologias de trabalho necessárias ao arranque, no
curto prazo, do Concurso Público para concepção do Projecto.
2. Criar condições materiais para o avanço do Concurso Público e
estabelecimento dos Prémios, implementando acções dirigidas à
angariação de patrocínios, à organização de eventos, etc.
3. Estabelecer conjuntamente com as estruturas da OA as condiçõ-
es necessárias para o objectivo final – A OBRA.

DESCENTRALIZAÇÃO
Dinamizar o aprofundamento da Descentralização de Serviços da
SRN, tendo em vista a criação de Estrutura Regional activa com Sede
em Coimbra

4. Incrementar as condições que permitam uma efectiva delegação
de competências que, reflectindo a especificidade local, permitam a
transferência dos meios necessários.
5. Adoptar formas agilizadas de comunicação eficaz com os mem-
bros.
6. Contribuir activamente para regular as Estruturas Locais da
Ordem dos Arquitectos. 
7. Realização de acções de formação contínua e outras de âmbito
cultural estabelecendo protocolos com as Escolas de Arquitectura e
com as Ordens Profissionais com Sede em Coimbra tendo em vista a
cedência de espaços para tal fim.
8. Desencadear novas formas de influência e parcerias com outras
instituições, particularmente com as da administração municipal.

Presidente  Ricardo Pereira Vieira de Melo OASRN – 3866

1. João Paulo Vergueiro Monteiro de Sá Cardielos OASRN – 3287

2. José António Cruz Lopes da Costa OASRN – 2197

3. Maria Helena Coelho Máximo OASRN – 3499

4. Paulo Jorge Lopes Anes OASRN – 6893

Suplente João Nuno Henriques Medeiros Greno OASRN – 7225

Suplente Bruno Armando Gomes Marques OASRN – 6660

ENQUADRAMENTO:
A lista que agora se propõe para o secretariado do Núcleo de Arquitectos de Aveiro, para o
triénio 2008 – 2010 vem dar continuidade à lista que até aqui desenvolveu e promoveu acçõ-
es no âmbito das suas competências e no sentido de dar corpo ao programa para o qual foi
eleita em 2006. 
O período que nos foi dado para a realização das actividades a que nos propusemos então,
correspondeu sensivelmente a meio mandato, do qual, grande parte, foi consumido na
reactivação de contactos, na criação de condições físicas para o seu desempenho (imple-
mentação da nova sede do NAAV – Espaço A) e para a obtenção de parcerias e apoios para a
sua concretização.
Chegando ao término o período que nos foi concedido, julgamos que muito há ainda por
fazer para bem da sociedade, da arquitectura e dos arquitectos. Nesse sentido apresenta-
mos agora uma lista que pretende dar continuidade ao trabalho realizado e tentar alargar
o âmbito da sua intervenção.

PROGRAMA – NAAV ’08-‘10
A lista que agora se propõe para o secretariado do Núcleo de Arquitectos de
Aveiro, para o triénio 2008 – 2010, vem dar continuidade à lista que até aqui
desenvolveu e promoveu acções no âmbito das suas competências e no senti-
do de dar corpo ao programa para o qual foi eleita em 2006. 
O período que nos foi dado para a realização das actividades a que nos propu-
semos então, correspondeu sensivelmente a meio mandato, do qual, grande
parte, foi consumido na reactivação de contactos, na criação de condições físi-
cas para o seu desempenho (implementação da nova sede do NAAV – Espaço
A) e para a obtenção de parcerias e apoios para a sua concretização.
Chegando ao término o período que nos foi concedido, julgamos que muito há
ainda por fazer para bem da sociedade, da arquitectura e dos arquitectos.
Nesse sentido apresentamos agora uma lista que pretende dar continuidade
ao trabalho realizado e tentar alargar o âmbito da sua intervenção.
A abrangência e a dimensão do esforço, por todos desenvolvido, leva-nos a
equacionar um modelo de gestão interno que permita a diluição das hierar-
quias. Nesse sentido também a presidência deverá ser rotativa ao longo dos
três anos a que corresponde o mandato, designando-se a nomeação do presi-
dente por eleição interna ao fim de cada período de doze meses. 
Com o: Alargamento do campo de actuação; Alargamento da influência nas
decisões; Alargamento da visibilidade.
Pretendemos estar: Mais próximos da Sociedade; Mais próximos dos Poderes
de Decisão; Mais próximos da Ordem dos Arquitectos 

Dar visibilidade à classe, e ao trabalho dos arquitectos do Núcleo apela à parti-
cipação de todos. Dos mais próximos aos mais distantes. Apostamos na comu-
nicação e na divulgação de tudo o que interesse ao exercício da arquitectura
como demonstração de cidadania. A Ordem dos Arquitectos e o NAAV serão
aquilo que fizermos deles, o trabalho até aqui desenvolvido contou com a cola-
boração preciosa de todos quantos acreditam que a arquitectura pode contri-
buir para implementar qualidade de vida. O mandato que se avizinha solicita a
participação de todos para que todos beneficiem de melhores condições do
que até aqui. O trabalho e o contributo para uma Ordem melhor, depende de
todos nós. Nesse sentido será necessário congregar todo o colégio regional
em torno dos propósitos que as acções de consenso deverão tornar visíveis.

No âmbito da Ordem dos Arquitectos e de acordo com o que está consagrado
para os núcleos, pretendemos:
1. Aumentar o número de associados envolvidos: A existência de um espaço
físico permanente do NAAV – (Espaço A) permite uma divulgação continuada
do trabalho desenvolvido pelo Núcleo junto de todos os seus membros, mas
apela também ao alargamento do número de associados envolvidos nas diver-
sas acções;
2. Consolidar a sede do Núcleo: Com o estabelecimento de uma sede, como
referência física do NAAV, o ESPAÇO A deverá ter atendimento e secretariado
regular; de forma a permitir uma comunicação rápida e fácil com os associados;
3. Criar Grupos de Trabalho: A partir de temas já definidos, e/ou outros, que
venham a ser resultado de reuniões alargadas a todos os membros do NAAV,
criar-se-ão grupos de trabalho para discutir e concluir tomadas de posição
relativas a esses mesmos temas, divulgando-as junto dos poderes instituídos
e da população em geral no sentido de criar condições melhores para a prática
da profissão e para alargar a sua visibilidade;
4. Descentralização e Itinerância: Por meio de um programa sistemático: reu-
niões regulares de âmbito alargado e distribuição das acções do Núcleo, pelos
diferentes Concelhos que compõem o Distrito;
5. O Estabelecimento de parcerias: Contactando diferentes instituições, no
sentido de as tornar parceiros privilegiados, no apoio e desenvolvimento de
acções conjuntas;
6. Estimular Acções Lúdicas: Através da realização de diversas actividades de
confraternização, que promovam informalmente a reunião e o aprofundamen-
to de um conhecimento mútuo entre associados;
7. Formação: Dar apoio às diversas acções de formação propostas pela Ordem
dos Arquitectos, e propor outras, que os associados considerem de particular
interesse ou necessidade.
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NOTA
INFORMATIVA
CONCURSO PÚBLICO DO
MERCADO DO BARREIRO
A presidente do CDRSul, Leonor
Cintra Gomes, escreveu à Câmara
do Barreiro, na sequência da opção
da autarquia em não desenvolver
um concurso público de ideias para
dois espaços públicos de referência
da cidade. 
Trata-se do parque Catarina Eufémia
e do Mercado 1.º de Maio, que foram
objecto de um concurso público
de ideias apoiado pela Ordem dos
Arquitectos, após uma consulta 
à população e que partia da
possibilidade de vir a deslocar o
mercado para novas instalações. 
O concurso foi ganho pelo arquitecto
José Adrião, seguido das propostas
de Carlos Veloso (segundo lugar) e
da parceria Pedro Jordão e Cláudia
Costa (terceiro lugar). Nos lugares
imediatos classificaram-se Pedro
Ferreira da Silva Teixeira de Melo 
e a empresa Progitape. As cinco
melhores propostas viriam a
participar num segundo concurso
público (de concepção), cujo
programa decorreria das ideias
apresentadas no primeiro concurso. 
A Câmara Municipal do Barreiro
(CMB) optou por convidar o
professor Joan Busquets, professor
catedrático de urbanismo na Escola
de Arquitectura de Barcelona, para
projectar a construção de um novo
mercado no mesmo lugar do
existente, uma opção que seguiu,
de acordo com a autarquia, o
resultado do inquérito à população.
Joan Busquets fica, simultaneamente,
responsável por um estudo global
de renovação urbana de todo o
centro do Barreiro.
Esta opção da CMB é considerada
pela presidente do CDRSul, um
«desperdício de todo o esforço
realizado pela Ordem dos Arquitectos
e sobretudo pelos profissionais que
disponibilizaram todo o seu saber 
e recursos na preparação das
respostas ao concurso público,
gorando as suas expectativas 
e direitos, ao abandonar a sua
continuação num segundo
concurso ou a contratação da
equipa responsável pelo projecto
vencedor, como previsto».
A presidente do CDRSul, na carta
referida, defende que «nada obsta
a que o projecto do concurso
vencedor seja desenvolvido, uma
vez que coincide com o programa
agora apresentado pela CMB, 
e venha a ser integrado no plano
para a renovação urbana de todo 
o centro do Barreiro», em
desenvolvimento, como referido,
pelo arquitecto Joan Busquets. 
Esta posição, que foi comunicada
também ao arquitecto Joan
Busquets, faria com que não fosse
«desperdiçado o esforço
anteriormente desenvolvido por
nenhum dos envolvidos e manter-
-se-ia uma actuação caracterizada
pela participação, transparência 
e rigor da actuação política».
O CONSELHO DIRECTIVO REGIONAL DO SUL

A DECORRER
CONCURSO PÚBLICO PARA 
A ELABORAÇÃO DO PROJECTO 
DE REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO
DA FUTURA SEDE DA JUNTA 
DE FREGUESIA DE PORTIMÃO
ENTREGA DAS PROPOSTAS 
ATÉ 26 OUTUBRO
www.oasrs.org (Menu Concursos)

CONCURSO INTERNACIONAL DE
IDEIAS PARA A REVITALIZAÇÃO
DA FRENTE RIBEIRINHA 
DO PORTO, NA ZONA DE
INTERVENÇÃO PRIORITÁRIA
ENTREGA DAS PROPOSTAS 
ATÉ ÀS 18H DE 31 DE OUTUBRO
www.oasrn.org / www.portovivosru.pt

CONCURSO PÚBLICO PARA A
ELABORAÇÃO DO PROJECTO DO
EDIFÍCIO-SEDE DA ASSOCIAÇÃO
MÉDICA INTERNACIONAL 
O concurso do projecto das futuras
instalações da AMI foi lançado em
Cascais a 1 de Outubro e o Processo
do Concurso já está disponível na
Internet.
www.oasrs.org (Menu Concursos)

EUROPAN 9
COMISSÃO TÉCNICA AVALIA
PROPOSTAS CONCORRENTES
Iniciou-se em Setembro o processo
de avaliação das propostas
concorrentes.
A avaliação da conformidade com o
regulamento do concurso e com os
programas de cada sítio
participante, em preparação dos
trabalhos do júri, foi feita em
reunião da comissão técnica,
composta pelos arquitectos Vasco
Folha (IHRU), Paulo Fonseca (OA);
Prof. Pedro Brandão e Teresa
Branco (Europan Portugal); Pedro
Arrabaça (Câmara Municipal de
Loures); Luís Grave, Sérgio Núncio,
Susana Sousa e Dra Alice Silva
(Câmara Municipal de Odivelas) 
e José António Lopes (Câmara
Municipal de Santo Tirso).
Em Portugal, concorrem 12
propostas a Loures, 24 a Odivelas 
e 24 a Santo Tirso. A listagem
completa dos códigos dos trabalhos
recebidos nos secretariados
nacionais Europan pode ser
consultada pelos concorrentes 
no site europeu.
Em meados de Outubro decorre 
a primeira sessão de trabalhos 
do júri Europan Portugal.
www.europan-europe.com

CONCURSO INTERNACIONAL 
DE FOTOGRAFIA 
NIEMEYER 100 ANOS 
Aberto no âmbito das
Comemorações dos 100.º
aniversário do arquitecto, membro
honorário da Ordem. As fotografias
totalmente inéditas, com técnica
livre, têm obrigatoriamente por
tema as obras de arquitectura de
Niemeyer e devem ser enviadas 
até 30 de Outubro.
www.niemeyer-madeira.com

CONCURSOS AGENDA OUTUBRO

12
ARQUITECTURA DO
RENASCIMENTO EM PORTUGAL.
EXISTIU? 
Auditório Fernando Távora (FA-UP),
Porto, 14h30
Ou, sob outra forma, «Quando
surgiu em Portugal a figura do
arquitecto?».  Sessão de debate 
por ocasião do lançamento do livro
sobre António Rodrigues, com
Alexandre Alves Costa, Jorge
Correia, Marieta Dá Mesquita, Marta
Oliveira, Paulo Pereira, Rafael
Moreira, Walter Rossa e Domingos
Tavares, promovida pela Dafne
Editora.
www.dafne.com.pt

12
HABITAR PORTUGAL 2003/2005 
Casa da Cultura de Beja, Rua Luís 
de Camões, Beja, inauguração às 18h
Segunda, 09h30h-12h30 e 14h30–
17h00; terça a sexta, 09h30–12h30 
e 14h30–22h00h; e sábado,
14h30–19h30
A oitava etapa da itinerância nacional
da exposição está patente até 28
Outubro.

13 > 14 
ENCONTRO DO CONSELHO
INTERNACIONAL DOS
ARQUITECTOS DE LÍNGUA
PORTUGUESA
Auditório da Biblioteca Municipal
Florbela Espanca, Matosinhos 
(ler «O desafio do CIALP» 
na página 12)

> 14
HABITAR PORTUGAL 2003/2005 
Design Factory, Bottova 2, Bratislava,
Eslováquia
Depois do sucesso internacional 
na Bienal de Veneza, com 8.000
visitantes (registando-se até agora
cerca de 30.000 visitantes na
itinerância nacional da selecção
total), a exposição que inaugurou 
a 27 de Setembro, pode agora ser
visitada todos os dias, das 10h às 17h.
Integra 18 trabalhos, um conjunto
de obras heterogéneo mas que
«prima por uma fixação comum: 
a procura do rigor», nas palavras 
do comissário José António
Bandeirinha.
www.designfactory.sk

> 19
DUARTE CASTEL-BRANCO
ARQUITECTO, URBANISTA. 
UM PERCURSO, UMA OBRA
Biblioteca Municipal António Botto,
Abrantes.
Exposição inaugurada dia 
1 de Outubro, no âmbito das
celebrações do Dia Mundial 
da Arquitectura propostas pelo
Núcleo do Médio Tejo.
www.oamediotejo.org

20 > 16 NOV
LUGARES DE CULTO 
Galeria Municipal de Abrantes 
Exposição de fotografias de Rui Morais
de Sousa, no âmbito das celebrações
do Dia Mundial da Arquitectura
propostas pelo Núcleo do Médio Tejo.
www.oamediotejo.org

22 > 31
VAMOS FALAR DE HABITAÇÃO 
EM COIMBRA?
Exposições, mesas redondas 
e documentário, no âmbito das
iniciativas promovidas pela
Plataforma Artigo 65 lançadas com
as 1.as Jornadas da Habitação em
Fevereiro de 2007. Organizados 
em conjunto com a ProUrbe e com 
o apoio da Ordem dos Arquitectos.
www.plataformaartigo65.org

23 E 26
CONCRETARQUITECTURA
Auditório A1 do Centro de
Congressos da Exponor – Feira
Internacional do Porto. 
Seminário comissariado pelos
arquitectos Fátima Fernandes e
Michele Cannatà, no âmbito da 23.ª
Feira Internacional de Construção e
Obras Públicas, "CONCRETA 2007",
com o apoio de várias instituições
universitárias e da Ordem dos
Arquitectos, que prevê a publicação
de um livro e a realização de sete
conferências.
23 Out 14.30h, Lançamento do livro
O ESTÁDIO MUNICIPAL DE BRAGA de
Eduardo Souto de Moura,
coordenação científica de Fátima
Fernandes e Michele Cannatá, uma
edição da Editora Civilização;
15h, conferência de FURTADO E
SERÔDIO; 
17h, conferência de PAULA SANTOS; 
18h15, conferência de RICARDO BAK
GORDON; 
19h30, conferência de ANTÓNIO
BELÉM LIMA.
26 Out 11h, conferência de
ALBERTO CAMPO BAEZA;
17h, conferência de ADALBERTO DIAS; 
18h15, conferência de CARLOS
FERRATER.
Inscrição e Informações
Tel. 229 981 400/05.
alexandra.santos@exponor.pt

24
APRESENTAÇÃO DO PROJECTO
DE ARQUITECTURA DO
COMPLEXO IMOBILIÁRIO DO
ESTORIL-SOL
GONÇALO BYRNE
Auditório da sede nacional da Ordem
dos Arquitectos, Lisboa
Sessão, com entrada livre, integrada
no ciclo de apresentação de projectos
de arquitectura («Participar –
Passar à Prática. A Prática em
Debate»), coordenado pela
arquitecta Leonor Cintra Gomes.
Tel. 213 241 140/5

26
PAPELPAREDE
Café Paraíso, Tomar, 22h00 
No âmbito das celebrações do Dia
Mundial da Arquitectura propostas
pelo Núcleo do Médio Tejo,
lançamento da revista que tem por
tema LUGARES DE CULTO, comum
com a exposição de fotografias de
Rui Morais de Sousa (20 Outubro a
16 de Novembro, na Galeria
Municipal de Abrantes).
www.oamediotejo.org

26
EPAP’07, ENCONTRO DAS
POLÍTICAS DE ARQUITECTURA 
E DE PAISAGEM I
Auditório da sede nacional da Ordem
dos Arquitectos, Lisboa, 9h00
Reflexão e debate de temas
essenciais no decurso da
implementação do Programa
Nacional da Política de Ordenamento
do Território (PNPOT), publicado em
DR a 4 de Setembro de 2007. 
(Programa Preliminar na página 12)

30
PRÉMIO MOBILIDADE 2007
Santa Casa da Misericórdia de
Lisboa, Largo Trindade Coelho,
Lisboa
Os resultados foram anunciados 
em cerimónia que decorreu na sede
nacional da Ordem, a 8 de Outubro,
e a exposição dos trabalhos
inaugura nesta data.
O Júri do Prémio Mobilidade 2007
reuniu na sede nacional. Os
arquitectos Jorge Falcato Simões
(por nomeação conjunta da SCML 
e da Ordem), Maria Manuela Tiago
(por nomeação da SCML), Pedro
Homem de Gouveia (por nomeação
da Ordem), Vasco folha (por
nomeação do IHRU) e o Senhor
Peter James Colwell (por nomeação
da ACAPO – Associação de Cegos e
Amblíopes de Portugal) constituíram
o Júri que apreciou os 20 trabalhos
presentes a concurso.

30
PRÉMIO ARQUITECTAR 
O AMBIENTE 
Aeroporto de Lisboa 
Inauguração da exposição dos
trabalhos candidatos ao Prémio
promovido pela Labicer.
www.arquitectaroambiente.com

> 20 JANEIRO 
PANCHO GUEDES, 
AN ALTERNATIVE MODERNIST 
S AM - Schweizerisches
Architekturmuseum, Steinenberg 7,
Basileia, Suiça 
Terça, quarta e sexta, das 11 às 18h;
quinta, das 11 às 20h30; sábado e
domingo, das 11 às 17h. 
Um quarto de século depois da
última exposição sobre Pancho
Guedes - arquitecto, escultor,
pintor e professor, nascido em 1925
– na Architecural Association, em
Londres, o S AM (Museu de
Arquitectura da Suiça) acolhe a vida
e obra de Pancho Guedes, através
de uma exposição comissariada por
Pedro Gadanho, que pode ser posta
em diálogo com a mostra de Le
Corbusier patente no Vitra Museum,
na cidade vizinha de Weil am Rhein. 
A exposição inaugurou a 30 de
Setembro e é apoiada pelo Instituto
Camões, pela Fundação Gulbenkian,
pelo IA, pela FLAD pela Ordem dos
Arquitectos e conta, entre outros,
com o patrocínio da Viroc. 
www.sam-basel.org/
index.php?page=pancho-2

A AGENDAR
> lançamento das edições 
Pancho Guedes – Manifestos, Ensaios,
Falas e Publicações 
Arquitectura Popular dos Açores, 
2.ª edição 
Catálogo de Fontes Bibliográficas
www.arquitectos.pt

RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
ATÉ 30 OUTUBRO
CASA VERDE NAS
COMEMORAÇÕES DO DIA
MUNDIAL
A OA-SRS comemora o dia mundial
da arquitectura propondo aos
arquitectos a apresentação de
projectos e obras sustentáveis, 
num sítio da internet concebido para
o efeito (o http://www.oasrs.org/
emissaozero/) e numa exposição, 
na sede nacional. Esta proposta
segue o tema das comemorações
definido pela União Internacional
dos Arquitectos: legar aos vindouros
uma arquitectura livre de emissões
de carbono. 
«A casa da vizinha não é tão verde
quanto a minha» é o nome do
programa que propõe a recolha 
de material variado sobre projectos
e obras de carácter sustentável
(desenhos, diagramas, imagens 
de referência, fotos, etc.), que foi
formalmente apresentado em
formato digital no dia 1 de Outubro -
Dia Mundial da Arquitectura, com 
as candidaturas recebidas até 25 
de Setembro. 
Naquela data, inaugurou, na sede,
uma exposição com os trabalhos, 
em permanente actualização até
final do mês tal como o sítio da
Internet. O limite de apresentação 
de propostas é 30 de Outubro. 

A CASA DA VIZINHA 
NÃO É TÃO VERDE QUANTO 
A MINHA
Uma ideia de Nadir Bonaccorso,
João Manuel Santa Rita e Carlos
Sant’Ana
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
· Ser arquitecto efectivo ou estagiário
inscrito na Ordem dos Arquitectos.
· Os trabalhos devem ser de autoria
do proponente.
· Podem participar quaisquer
trabalhos, sem limite de escala 
ou tipo de intervenção,
independentemente de ser
construção, projectos, concursos,
ideias, etc.
SUBMISSÃO DE MATERIAL
Textos
· Documento DOC ou RTF com
descrição resumida do trabalho e
explicação da sua relação com o tema
CO2 Free ou Sustentabilidade em
geral. Máximo 2000 caracteres.
· Ficha Técnica do Projecto, com lista
de autores, colaboradores, local,
data, etc.
Imagens
· Diapositivos com a dimensão
1024x768 pixels em formato JPG
· Não há limite à quantidade de
trabalhos a apresentar.
· Não há limite à quantidade de
diapositivos a apresentar.
· Os nomes de arquivo devem seguir
a sequência:
NOME ATELIER_ORDEM DE
APRESENTAÇÃO_LOCAL_TITULO
PROJECTO_DESCRIPÇÃO.JPG
Exemplo: Arquitectos_01_Lisboa_
Casa2_Diagrama.JPG
emissaozero@oasrs.org
cultura3@oasrs.org
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Patrocinador geral das comemorações 
do Dia Mundial da Arquitectura
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O Fórum Europeu de Políticas de Arquitectura (FEPA, a 11 
e 12 Outubro, em Matosinhos), organizado pela Ordem dos
Arquitectos, é uma reunião informal de actores políticos da
arquitectura (organismos de estado, entidades culturais e
associações profissionais da União Europeia) que tem lugar
cada semestre no país que preside à UE; uma iniciativa, cuja
organização foi iniciada há já largos meses, que a Ordem
espera venha a ser um contributo para o debate e definição
de uma Política Nacional de Arquitectura. No rescaldo do
Fórum, a Ordem pretende abrir o debate a todos os mem-
bros, com a participação de diversas entidades nacionais
sobre a Arquitectura e a Paisagem e os desafios lançados
pelo recém aprovado PNPOT.
O Conselho Internacional dos Arquitectos de Lingua
Portuguesa é um encontro informal de arquitectos lusófo-
nos, sobre o qual se exige repensar os seus objectivos, a sua
estratégia e a sua estrutura organizativa; graças à oportuni-
dade criada pela organização do FEPA, pretendo o Conselho
Directivo Nacional dar um novo impulso a uma estrutura
que no futuro, à imagem dos francófonos e anglófonos,
deverá aproximar profissionalmente os profissionais que
falam português, já a partir de 13 e 14 de Outubro.

RENOVADO, ACTIVO E DE FUTURO
O DESAFIO DO CIALP
13 > 14 OUTUBRO, BIBLIOTECA MUNICIPAL 
FLORBELA ESPANCA, MATOSINHOS

ESTE UNIVERSO TERRITORIAL E PROFISSIONAL, COM UMA IDENTI-
DADE SINGULAR, NECESSITA DE UMA REPRESENTAÇÃO FORTE,
COM PASSADO, PRESENTE, MAS, PRINCIPALMENTE, FUTURO

A OA tem procurado avançar com algum trabalho na continuidade do
último encontro no Rio de Janeiro, juntando um grupo de membros
onde se incluíram alguns dos conselheiros do CIALP e antigos mem-
bros dos vários conselhos executivos. Entre avanços e recuos, foi ini-
ciado um processo interno de avaliação do CIALP. Por mais de uma
vez foram programadas reuniões do CIALP mas todas as iniciativas
foram continuamente inviabilizadas, seja porque são reduzidos os
recursos internos (humanos e financeiros), seja pela conjuntura eco-
nómica e política do país (com poucos ou impossíveis recursos).
Neste momento, graças a uma conjugação favorável de factores,
em grande medida devido à Presidência Europeia no segundo
semestre de 2007, foi possível definir uma continuidade programá-
tica de iniciativas nas quais o CIALP foi englobado.
O encontro do CIALP, proposto para 13 e 14 de Outubro, é precedido
do Fórum Europeu de Políticas de Arquitectura (dias 11 e 12). Este
Fórum integra participantes, usualmente, enquadrados em três pila-
res: as ordens profissionais; os agentes culturais; e representantes
dos governos dos 27 países da União Europeia. O Fórum tem vindo a
realizar-se no âmbito de cada presidência semestral da Comissão
Europeia e registado um elevado comprometimento de vários gover-
nos europeus pelo que, frequentemente, culmina no lançamento da
Política Nacional da Arquitectura do país onde se realiza. Assim, com
alguma expectativa, desejamos que o mesmo aconteça em Portugal. 
Esta dinâmica foi fundamental para que a reduzida, mas enérgica,
equipa das relações internacionais pudesse desenvolver os esfor-
ços necessários para alcançar apoios, outrora recusados, que per-
mitem hoje estar a preparar a iniciativa e contar com uma presença
assinalável de delegados e colegas membros de organizações do
CIALP. Desta forma, a proposta lançada procurou enquadrar o
encontro do CIALP e um convite aos delegados para participarem no
Fórum, que poderá funcionar, como tem sido usual noutros encon-
tros do CIALP, como um “colóquio” ou “simpósio” dedicado ao tema
das políticas de arquitectura. Ainda que estas políticas de arquitec-
tura sejam europeias, julgamos que os assuntos em discussão, bem
como o facto de estarem reunidos arquitectos, políticos e agentes
culturais, tornam este evento de extremo interesse e utilidade para
todos os membros do CIALP. As questões do território, do ambiente
e da arquitectura são transversais e, independentemente do grau
de discussão, são fundamentais para um exercício profissional
atento à sociedade e ao desenvolvimento das populações.
Os arquitectos do CIALP, apesar de novas disponibilidades, encon-
tram-se distantes da vida activa das associações e a OA julga dever
procurar alcançar uma continuidade geracional e uma identificação
do CIALP com a nova geração de arquitectos lusófonos para os
quais o CIALP deve dar resposta efectiva. Se antes a questão cultu-
ral se colocava tão enfaticamente, num misto de memória e de

mútuo (re)conhecimento, urge hoje, para além desta abordagem,
encontrar outros pontos de união e de contacto que possibilitem ao
CIALP o reconhecimento de um passado, a existência de um presen-
te e a criação de um futuro sustentado. 
A concretização formal desta associação e dos seus estatutos, a
gestão dos seus conteúdos e dos seus projectos, e a forma como se
coloca no palco internacional como ligação entre o Brasil, a África, a
Ásia e a Europa são questões a discutir abertamente, sem tabus,
neste encontro. Cabe aos delegados presentes neste encontro deci-
dir o futuro desta organização e com esta decisão estabelecer as
linhas mestras da sua relevância internacional. Cabe a cada delega-
do reflectir também sobre o que esta associação tem a oferecer
internacionalmente aos seus arquitectos: formação, conteúdos cul-
turais, reconhecimento pedagógico, formativo e, porque não,
reconhecimento profissional. Estes são alguns dos assuntos que
internacionalmente se revelam muito importantes e que a OA pre-
tende ver discutidos neste encontro.
É necessário discutir alguns outros assuntos sensíveis como a lega-
lização formal deste Conselho (já que nunca foi legalmente consti-
tuído), os seus estatutos (um alargamento eventual do seu executi-
vo poderá permitir um melhor desempenho e gestão, pondo fim a
algumas questões de representação de continentes, ou países, no
corpo executivo e estabelecendo uma mais contínua força de tra-
balho), o seu financiamento (que deverá ser claramente definido,
por forma a permitir ao CIALP ter capacidade executória e a respon-
sabilidade, perante os seus membros, de a desempenhar), ou
mesmo a questão da capacidade do CIALP de vir a representar inter-
nacionalmente um desígnio lusófono a par ou perante outras ins-
tâncias internacionais (sendo porventura representante de uma
realidade cultural que transcende continentes e se sobrepõe à divi-
são de 1948 do mundo que é hoje ainda mantida na UIA, ou mesmo
intercedendo junto à UNESCO em acções de identidade comum).
Contamos com a presença de todos, dos mais antigos e sábios, aos
mais novos e ousados, dos conformistas aos inconformistas, dos
que sabem fazer aos que estão a aprender a fazer. A todos preten-
demos dar palavra, a todos queremos ouvir e a todos devemos dar
resposta num renovado CIALP.
Para a OA esta renovação tem que se efectivar e pretendemos, na
medida do possível, ser um agente de mudança para um CIALP
renovado e activo.
O Encontro de Outubro é, portanto, um desafio. Por essa razão é
proposto sem o peso do usual contexto cultural de debate que ante-
cede a Assembleia-Geral. Julgamos deste modo ir ter mais tempo
para nos encontrarmos e discutirmos abertamente o CIALP.
Teremos tempo para encontrar consensos e novas dinâmicas.
Parece-nos mais importante passar estes dois dias a trabalhar no
futuro do CIALP, ganhando a oportunidade de continuidade que
estes longos tempos de ausência abriram à dúvida.
Estamos confiantes no desafio que se coloca. O CIALP pode desem-
penhar um papel num palco internacional. A presente circunstância
de uma Europa em busca de oportunidades faz de Portugal um alia-
do importante nas preocupações do universo da lusofonia. Este uni-
verso territorial, este universo profissional, com identidade singular
necessita de uma representação forte, com passado, presente,
mas, principalmente, futuro.
PEDRO GUILHERME

CONSELHO DIRECTIVO NACIONAL, PELOURO DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

ENCONTRO POLÍTICAS 
DE ARQUITECTURA E DE PAISAGEM I
EPAP’07
26 OUTUBRO, SEDE NACIONAL DA ORDEM, LISBOA

Painel 1  Arquitectura e Paisagem: contributo para o desenvolvi-
mento regional
O Encontro Políticas de Arquitectura e de Paisagem é uma oportuni-
dade para a reflexão sobre os temas da Arquitectura e da Paisagem,
duas disciplinas cuja teoria e prática se sobrepõem no desenvolvi-
mento do território e das regiões em particular. O recente Programa
Nacional de Política do Ordenamento do Território (PNPOT) acolhe
as noções de «Política Nacional de Arquitectura» e de «Política
Nacional de Paisagem», reconhecendo, que, por razões culturais,
económicas, sociais e ambientais, a Arquitectura é uma actividade
de interesse público e um recurso para o desenvolvimento. Em
simultâneo, a elaboração dos novos Planos Regionais de
Ordenamento do Território, no Continente e nas Regiões
Autónomas, propiciam que o País passe a dispor de uma cobertura
integral de instrumentos de gestão territorial estratégicos e, por
essa via, de uma disciplina homogénea e global em matéria das gran-
des opções de organização e valorização do território e de protecção
dos recursos territoriais.

Painel 2 Paisagem e Arquitectura no Turismo em Portugal
A qualidade urbana, ambiental e paisagística é uma componente
fundamental do produto turístico para valorizar o destino Portugal.
O Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT) consigna a necessi-
dade da constituição de Zonas Turísticas de Interesse (ZTI), para cen-
trar e viabilizar a implementação de acções que envolvam múltiplas
entidades e para as quais se traçaram cinco eixos estratégicos e
onze projectos, dos quais faz parte a intervenção em ZTI, nas áreas
específicas do Urbanismo, Ambiente e da Paisagem. O PENT incor-
pora os valores em relação às intervenções: na preservação da
autenticidade arquitectónica dos centros históricos; na criação das
condições para a deslocação a pé ou de bicicleta; no assegurar da
existência de zonas verdes, limpeza e despoluição ao nível do solo, da
água, do ar e do controlo dos níveis de ruído nas zonas frequentadas
por turistas, assim como boas condições de saneamento; na excelên-
cia da Arquitectura; na redução do impacte das intervenções e numa
adequada arborização dos espaços. Importa debater neste Painel os
passos essenciais e concretos a dar para que a qualidade da
Paisagem e da Arquitectura se defina no desenvolvimento de facto-
res distintivos e de infra-estruturas turísticas no nosso país.
Painel 3 Boas práticas no ordenamento municipal
As políticas públicas têm sempre uma expressão territorial e a sua sus-
tentabilidade depende, em larga medida, da forma como se articulam
e se integram no território. Este Painel pretende identificar boas práti-
cas a nível municipal, no que concerne a recomendações e opções polí-
ticas ou intervenções urbanas inovadoras. Pretende-se que estas
boas práticas façam parte de um projecto mais vasto de política de
cidades, numa lógica de cooperação inter-regional, no sentido de uma
estratégia de desenvolvimento das cidades como habitats de inova-
ção, aprendizagem, criatividade e conhecimento. Neste âmbito, será
de tomar em consideração diversos temas críticos à escala urbana,
regional e global, a saber: planeamento estratégico; partenariado/con-
tratualização público-privada; marketing territorial; princípio da sus-
tentabilidade; valorização das cidades médias; redes e integração
territorial das cidades, entre outros. Com o crescimento de boas práti-
cas no ordenamento municipal, será possível induzir a criação de cida-
des inovadoras e competitivas capazes de se afirmarem a nível nacio-
nal e internacional, quer numa lógica de desenvolvimento das áreas
metropolitanas quer de valorização das redes urbanas estratégicas.

PROGRAMA PRELIMINAR
09H00 Distribuição de pastas
10H00 Abertura
Arquitecto Jorge Mangorrinha, coordenador do Encontro
Arquitecto Manuel Vicente, Presidente da Ordem dos Arquitectos
Professor João Ferrão, Secretário de Estado do Ordenamento do
Território e das Cidades

10H30 Painel 1 
Arquitectura e Paisagem: contributo para o desenvolvimento regional
Professor Jorge Gaspar, coordenador do Programa Nacional da
Política de Ordenamento do Território (PNPOT)
Mesa Redonda com representantes das Comissões de Coordenação
e Desenvolvimento Regional
Arquitecto Jorge Mangorrinha, moderador
11H45 Café
12H00 Debate
13H00 Almoço volante

14H30 Painel 2
Paisagem e Arquitectura no Turismo em Portugal
Professor Ernâni Lopes, coordenador do Plano Estratégico Nacional
do Turismo (PENT)
Mesa Redonda, com representantes da Associação Nacional dos
Municípios Portugueses, do Turismo de Portugal, I.P., do Governo
Regional dos Açores e do Governo Regional da Madeira
Arquitecta Fernanda Vara, moderadora
16H00 Debate
16H30 Café

17H00 Painel 3
Boas práticas no Ordenamento Municipal
Apresentações por representantes dos Municípios de Lisboa, Gaia,
Portalegre e Fundão
Arquitecto Paisagista Alexandre Cancela de Abreu, moderador
18H00 Debate
18H30 Encerramento
Arquitecto Manuel Vicente, Presidente da Ordem dos Arquitectos
Arquitecto Jorge Mangorrinha, moderador do Painel 1
Arquitecta Fernanda Vara, moderadora do Painel 2
Arquitecto Paisagista Alexandre Cancela de Abreu, moderador do Painel 3
Eng. José Macário Correia, Pres. da Junta Metropolitana do Algarve 
Dr. Eduardo Cabrita, Sec. de Estado Adjunto e da Administração Local
Jorge Mangorrinha, coordenador do Encontro.
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