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02 ARQUITECTOS

REUNIÃO DE OBRA 12
CASA EM QUELFES VISITADA A 22 DE SETEMBRO
A Casa em Quelfes, no Algarve, moradia unifamiliar de um piso, da
autoria do arquitecto Ricardo Bak Gordon, foi o tema da Reunião de
Obra 12. A visita conduzida pelo arquitecto aconteceu a 22 de
Setembro e foi, como habitualmente, complementada com uma con-
ferência (20 de Setembro) e uma exposição (20 a 12 de Setembro),
que decorreram ambas na sede da Ordem dos Arquitectos. 
Ricardo Bak Gordon (1967) estudou nas Faculdades de Arquitectura
da Universidade do Porto e Técnica de Lisboa e no Instituto Politécnico
de Milão. Em 1990, altura em que se formou, criou o ateliê Vilela &
Gordon com Carlos Vilela Lúcio, com o qual viria a ganhar o primeiro
prémio do concurso para a residência da embaixada portuguesa em
Brasília (1995). Em 2000, fundou o atelier Bak Gordon Arquitectos. 

MANHÃS DE ALVALADE
O BAIRRO QUE NÃO SE SABE ONDE COMEÇA E ACABA
GONÇALO RIBEIRO TELLES E JOSÉ MANUEL FERNANDES GUIARAM
A SEGUNDA VISITA AO BAIRRO DE ALVALADE. EXPLICARAM POR
QUE RAZÃO É UM EXEMPLO DE URBANISMO E UM FACTOR PARA
PENSAR OS ESPAÇOS PÚBLICOS NO FUTURO.

Aceita-se hoje que o bairro de Alvalade constitui um «paradigma do
urbanismo» em Portugal. Que o seu planeamento e construção ao
longo de quatro décadas (desde os anos 40 aos anos 70 do século XX)
obedeceu a vários desenhos e influências e que eles foram reinter-
pretados a partir de modelos internacionais com uma notável e culta
inteligência. 
«É brilhante», diz o arquitecto paisagista Gonçalo Ribeiro Telles, um
dos guias da visita do ciclo «Manhãs de Alvalade», realizada a 29 de
Setembro, dedicada aos espaços verdes e ao urbanismo daquele bai-
rro lisboeta. «É um aspecto brilhante não se saber exactamente onde
começa e acaba o bairro, de tal modo as suas ‘fronteiras’ integraram
harmoniosamente a cidade». 
TRÊS OU QUATRO PISOS
E não estamos a falar de um pequeno aglomerado. Sob o desenho do
arquitecto João Faria da Costa, criou-se uma estrutura nova numa
área de 230 hectares para 50 mil habitantes, que é delimitada a norte
pela Avenida do Brasil, a poente pelo Campo Grande, a sul pela linha
do comboio e a nascente pela Avenida do Aeroporto. 
Alvalade está bem integrado porque manteve a volumetria dos seus
edifícios (três ou quatro pisos nalguns dos casos mais significativos),
preserva os caminhos que ligavam os logradouros interiores (embo-
ra estes tenham quase todos sido ocupados e desvirtuados) ou man-
tém a sua lógica de vivência de praças, «espaços experimentais de
um urbanismo que exclui o automóvel», observa Ribeiro Telles. 
Nessa lógica, nota o arquitecto José Manuel Fernandes, o outro cice-
rone da visita, introduziram-se «espaços verdes qualificadores que
criaram equilíbrio e diversidade» (muitos deles aliás concebidos pelo
jovem Ribeiro Telles) e preservou-se a memória das antigas quintas
onde os senhores abastados passavam férias (o solar da Quinta dos
Lagares d’El Rei, no Areeiro, de que se tem notícia desde o século XIII,
mantém-se intacto e integrado no bairro). 
MISTURA DE CLASSES SOCIAIS
Lagares d’El Rei, classificada como Imóvel de Interesse Público em
1982, inclui o solar de dois pisos atribuído aos séculos XVII e XVIII e os
anexos, cavalariça, adega, celeiro, forno e casa dos caseiros. 
É importante a dois níveis: como memória das cerca de 600 quintas de
recreio que existiram à volta de Lisboa, engolidas pelo crescimento dos
subúrbios (os avós dos actuais proprietários diziam que demoravam
uma hora a chegar ao coração da cidade) e cuja tipologia não se encon-
tra nem em Espanha nem em França; e como recordação da ‘mistura’
entre classes sociais, porque essas quintas eram periodicamente
abertas. O próprio desenho de Alvalade forçou não só a preservação
desta quinta como acabou por impor a mistura de várias classes sociais,
um aspecto que Ribeiro Telles define como «um ensinamento no senti-
do positivo da democracia produzido no apogeu do Salazarismo». 
Mas o bairro não é só um «exemplo de autenticidade na sua época»,
sublinha o arquitecto paisagista. «É importante para pensar o futuro
do espaço público ou, como agora se diz, dos vazios urbanos».
Ribeiro Telles considera que «tal como é fundamental para a vida
urbana o que se passa fora da cidade (leia-se, por exemplo, a existên-
cia de uma agricultura sedentária que complemente e abasteça a
cidade) também é fundamental, para a vida do bairro, manter os
espaços públicos que não foram ocupados». 
‹FAZER FLORES›
A manutenção dos espaços verdes de Alvalade, de um modo geral
abandonados e cujo desenho, disse Ribeiro Telles, foi desvirtuado logo
de início em relação ao projecto, é uma das questões a resolver. «Os
engenheiros que tratavam da circulação automóvel tratavam dos
caminhos pedonais, é por isso que temos estes pavimentos horríveis». 
«Depois, os jardineiros com boas intenções e conhecimento nulo,
criaram arbustos armados em árvores e canteiros em vez de espa-
ços para andar e pisar. Os recreios infantis, com as suas cercas de
ferro, segregam a convivência entre os mais novos e velhos, exacta-
mente o contrário do que se pretende: uma área de jardim para
todas as idades». Ribeiro Telles disse que «não há nada pior que os

A SUL
arranjos exteriores. Vem logo o negócio das palmeiras e uma senho-
ra que sabe de flores. Mas isto não é para fazer flores». 
No futuro imediato, acrescenta, subsiste o problema de «como rela-
cionar a paisagem com todo o sistema humano que é a cidade ou a
grande metrópole (onde se concentra mais de 80 por cento da popu-
lação mundial), ambas exigindo autonomia e relacionamento
mútuo».
CONTRATO COM NATUREZA
Construído para resolver problemas de habitação, Alvalade iniciou
«uma espécie de contrato entre a cidade e o sistema natural. As hortas,
curiosamente, estão a renascer no bairro», diz José Manuel Fernandes. 
Esse contrato mantém-se e basta andar pelas ruas para constatar
isso. Desde a Pastelaria Mexicana, onde começou a visita, passando
pela Rua Cervantes e atravessando uma zona de trânsito como a
Avenida João XXI até à zona do Areeiro onde fica a Quinta dos
Lagares d’ El Rei, é possível andar a pé cortando caminho pelas pra-
cetas existentes ou através das aberturas dos prédios. 
«O espaço público articula-se por dentro dos quarteirões tradicionais
e os peões passam sem ser incomodado pelos automóveis, que pas-
sam devagar porque todo o sistema está desenhado para isso», diz
José Manuel Fernandes. 
O arquitecto lembrou, ainda, que Alvalade é um desenho de sucesso
porque não é demasiado fragmentado (como os Olivais) ou concen-
trado (como qualquer subúrbio). Isso não impediu a construção de
blocos «soltos na paisagem e com autonomia, como no Bairro das
Estacas»: data dos anos 50 do século XX e, coisa única, foi premiado
na Bienal de São Paulo. 
Este foi o segundo passeio das «Manhãs de Alvalade», depois de um
primeiro percurso guiado pelo arquitecto João Pedro Costa, a 24 de
Março 2007.

EXTRA JA
DA CAIXA PARA GUARDAR O VAZIO À CAIXA VAZIA
DA MÚSICA
O TRABALHO DOS ARQUITECTOS PRECISA DE CONVOCAR OUTRAS
DISCIPLINAS PARA SE SOLTAR DAS AMARRAS DO «PROGRAMA».

A artista plástica Fernanda Fragateiro ocupou um corredor nascen-
te da Casa da Música, no Porto, com 25 metros de comprimento por
cinco de largura e um enorme pé-direito, situado, para efeitos de
vista, ao nível da copa das árvores da Avenida da Boavista.  
A explicação deste projecto, inaugurado a 26 de Outubro, foi o centro da
intervenção de Fernanda Fragateiro no último encontro Extra JA, a 28 de
Setembro, dedicado ao tema «Programa» (o que se quer, se deseja ou se
pode fazer) e que contou, também, com os arquitectos Juan Herreros e
Rui Mendes, este último moderador do encontro e coordenador do ciclo. 
Neste espaço de passagem convertido por Fragateiro num lugar de
«permanência», a artista instalou 11 redes de descanso, onde os visi-
tantes são convidados a deitar-se, a sentar-se ou a fazer o que qui-
serem, «inclusivamente amor», supondo-se que o «balançar dos cor-
pos é como um voo» e «a subtracção do seu peso, suspensos nas
redes, é um contraponto ao insustentável peso daquele edifício».
PROGRAMA
O espanhol Juan Herreros, que fundou o ateliê Ábalos & Herreros em
1985 com Iñaki Ábalos, disse que uma das três agendas possíveis para
descrever um edifício, é «a relação com o corpo» – secundando a pro-
posta de Fernanda Fragateiro. As outras duas são «a capacidade para
imaginar o futuro e as experiências possíveis» nesse espaço. 
É que o «Programa» pode ir muito além das regras (como observar o
código urbanístico ou a segurança contra incêndios) e «é um absurdo
descrever um projecto como uma lista de requerimentos», diz Juan
Herreros. Por exemplo, «o espaço público é, para mim, o lugar do exer-
cício da singularidade respeitada pelos demais. Interessa-me os luga-
res onde acontecem coisas não premeditadas, ‘áreas de impunidade’
onde as pessoas podem juntar-se a fazer as coisas mais diversas».
EXCESSO
Podia ser o caso do «Jardim das Ondas», um relvado concebido por
Fragateiro e João Gomes da Silva no Parque das Nações, «espaço
moldável ao corpo, pouco desenhado, mais aleatório». Já a Casa da
Música, espaço maioritariamente público por excelência, provocou
«terríveis sentimentos» em Fernanda Fragateiro. 
«É um espaço de extrema dureza, de luxo brutalista, de excesso de
calor, betão e arquitectura. Para mim, é confuso como um aeroporto
ou uma discoteca. Eu tive uma imagem da Casa da Música como uma
pessoa muito bela e sofisticada que só fala dela própria», disse
Fernanda Fragateiro. 
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Depois de escolher aquele corredor por exclusão dos outros espaços,
«tudo isso me fez reagir e procurei, com a minha instalação, criar o
contrário daqueles sentimentos: calma, esquecimento, tranquilida-
de, prazer». 
AUSÊNCIA
As redes são «uma redução, o espaço mínimo de acolhimento para o
corpo, o único espaço privado depois do desaparecimento de tudo».
Além disso, «são objectos sem dono, acessíveis a todas as classes
sociais. Interessa-me os espaços mais abertos e participados». 
«Perturbante foi constatar que aquele espaço imenso da Casa da
Música está sem gente. Por que razão as pessoas não vão lá? Isso fez
com que decidisse que as pessoas sejam o centro do meu projecto e
aquele corredor um lugar de permanência». 
Juan Herreros disse que «a conclusão de que um lugar tem êxito fun-
cional é muito difícil de precisar. Estamos a falar de eficácia? O gran-
de objectivo, penso, é o prazer. Com o tempo, um bom espaço ofere-
ce coisas diferentes às pessoas». 
«A estabilidade e a durabilidade das construções não são assim tão
importantes. Acho que os nossos edifícios vão ser destruídos antes
até de se deteriorarem, o que quer dizer que podemos ter uma rela-
ção menos defensiva em relação ao tempo. O consumo rápido tem
um valor cultural». 
REDUÇÃO
Sobre as colaborações com artistas e outros profissionais, Juan
Herreros disse que «se se produzisse uma situação ideal em que mui-
tos especialistas colaborassem com os arquitectos, a consequência
imediata seria a redução da presença maciça destes. Isso resultaria
em situações inesperadas, mas seria absolutamente desejável». 
«O trabalho de arquitecto não admite muito a comparação com a
liberdade dos artistas em imaginarem o que lhes apetecer embora
eu tenha a fantasia de que as pessoas possam sentar-se numa mesa
e imaginar um espaço em que a sua colaboração fosse mais igualitá-
ria», disse Herreros. 
Autora de um projecto marcante que contou com diversas colabora-
ções, a «Caixa para guardar o vazio» – escultura de madeira, aço e
espelho, de quatro por três metros, com um tapete de algodão e
componentes móveis, em que se confundem os espaços interiores e
exteriores e se conduz as crianças a experimentá-la e ‘trespassá-la’
com o corpo – Fernanda Fragateiro considerou aquelas colaboraçõ-
es como algo pontual. «As minhas não colaborações (não ter nada a
acrescentar) têm sido mais importantes». 
EQUILÍBRIO
Embora afirmasse que a arquitectura «não gosta de falar de funçõ-
es, porque lhe lembra o Movimento Moderno, e tão pouco de poesia,
porque lhe recorda a sua fragilidade e inutilidade», Juan Herreros
disse que a ecologia lhe interessa: «tem a ver com a procura de um
equilíbrio». 
«O elitismo alucinante da arquitectura ou os preços invariavelmente
altos da construção colocam-nos questões profundas que não resol-
vem os problemas de grande complexidade. Parece que o nosso camin-
ho está em construir estádios para grandes eventos. Ora, penso que a
posição ecológica pode aproximar os arquitectos de pessoas com con-
hecimentos muito úteis para lidar com a realidade dura e difícil». 
Fernanda Fragateiro afirmou-se contra os profissionais que têm um
discurso ecológico e que apresentam projectos que obrigam a tra-
balho esforçado. «A ética tem de estar em tudo o que fazemos». 

EMISSÃO ZERO NA INTERNET
A partir de uma ideia dos arquitectos Nadir Bonaccorso, João Manuel
Santa Rita e Carlos Sant’Ana, com organização da Secção Regional
da Ordem dos Arquitectos, nasceu o projecto «A casa da vizinha não
é tão verde quanto a minha». 
«A casa…», realizada para as comemorações do Dia Mundial da
Arquitectura, que se assinalou ao longo de todo o mês de Outubro,
traduziu-se num sítio da Internet (www.oasrs.org/emissaozero/),
que recolheu projectos e obras «sustentáveis» nos mais variados
formatos (desenhos, diagramas, fotos), seguindo o tema das come-
morações definido pela União Internacional dos Arquitectos (procu-
rar uma arquitectura com emissão zero de carbono). 
Até ao fecho desta edição do boletim «Arquitectos informação», tin-
ham sido recolhidos cerca de quatro dezenas de projectos. A ideia dos
organizadores é manter em aberto e actualizar continuamente este
processo de candidaturas e contribuições, que podem ser vistos em
«slide show» no endereço http://casadavizinha.eu/slideshow.html.



No passado dia 1 de Outubro o Presidente da
Ordem, Manuel Vicente, convidou todos os mem-
bros, colaboradores e amigos da OA para uma ses-
são solene “entre pares” para assinalar a data e um
brinde para marcar o final do mandato 2005/2007.
Nenhum grande evento de arquitectura mas um
convite a André Guedes – artista plástico e arqui-
tecto, distinguido com o IX Prémio União Latina
em 2007 tendo já apresentado a sua obra em
Serralves e Culturgest – para fazer uma interven-
ção que assinalasse essa data. Na Ordem dos
Arquitectos circulavam convidados, conhecidos e
desconhecidos, e houve uma inauguração. O jor-
nal da “Inauguração” distribuído no final da ses-
são e ao longo do mês de Outubro, compila textos
de Pedro Bandeira (sobre a celebração de não-
acontecimentos como os dias mundiais e as efe-
mérides em arquitectura), de Pedro de Llano (con-
textualiza esta intervenção no momento da arte
contemporânea), Alexandre Melo (escreve sobre o
papel da inauguração no mundo da arte e ineren-
te comportamentos sociais) e Manuel Graça Dias
(fala de inauguração, da sede da OA àquelas de
que ele mais gosta).
No final da Sessão Solene foram entregues os
Prémios do Concursos “Arquitectar o Ambiente”,
promovido pela Labicer – patrocinador do Dia
Mundial da Arquitectura 2007, que distinguiu em
com o 1º Prémio a proposta “Sample Box”, dos
Arqtos. José Pedro Sousa e Marta Alemany (dos
R’ed Research+Design) (ver mais em “Concursos”,
pág.6).
A S.R.Sul apresentou, a partir desse dia no espaço
do bar, a exposição digital “A casa da vizinha não é
tão verde quanto a minha”, uma ideia de Nadir
Bonaccorso, João Manuel Santa Rita e Carlos

Sant’Ana (ver mais em “A Sul”, pág.2). A livraria A+A
a propósito da exposição Reunião de Obra 12 “Casa
em Quelfes”, patente na Galeria desde Setembro,
convidou Ricardo Bak Gordon para uma “conversa
com arquitectos” no inicio da noite.
A Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea,
abriu as suas portas para comemorar a arquitec-
tura e a música, num ano em que o seu dia mundi-
al coincidiu, com a apresentação de duas exposi-
ções alusivas. A exposição “A estranheza de uma
coisa natural”, de fotografias de José Manuel
Rodrigues de obras de Álvaro Siza, foi inaugurada
pelo Vice Presidente da Câmara Municipal de
Almada, José Raposo Gonçalves, e o Presidente da
OA, Manuel Vicente, que foram guiados pelo autor.
Na ocasião foi apresentado, por Ana Vaz Milheiro,
o livro “Álvaro Siza, candidatura ao Prémio UIA
Gold Medal 2005” onde estão publicadas as foto-
grafias expostas e muitas outras.

Em Matosinhos o Dia Mundial foi assinalado com a
constituição da Associação “Casa da Arquitectura”,
uma iniciativa da Câmara de Municipal de
Matosinhos, que visa constituir uma fundação
para a Arquitectura em Portugal; a OA apoia esta
iniciativa desde o primeiro momento, e na sua
Assembleia constitutiva fez-se representar pelo
Arq. Alexandre Alves Costa. Mais uma vez com o
apoio deste município, a S.R.Norte comemorou a
data com o lançamento da 3ª edição do Prémio
Fernando Távora e a conferência da vencedora da
2ª edição, Sílvia Benedito, sobre a viagem
“Quadrícula Emocional – Um Urbanismo Híbrido
entre Natureza e Arquitectura nas cidades
Atlânticas Portuguesas do Séc.XVI”. JOÃO AFONSO

(http://premiotavora07.blogspot.com)
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Patrocinador geral das comemorações do Dia Mundial da Arquitectura

1 DE OUTUBRO DE 2007
“INAUGURAÇÃO 2007 COMPARÊNCIA NUMA INAUGURAÇÃO

OU NUMA CELEBRAÇÃO DE UM GRUPO DE PESSOAS

SUPOSTAMENTE EXTERIOR AO ACONTECIMENTO”.

UMA SESSÃO SOLENE E UM PORTO DE HONRA, 

DE REPENTE UMA SALVA DE PALMAS; O QUE SE PASSA?

UMA INAUGURAÇÃO ONDE NADA HÁ A INAUGURAR. 

FOI ASSIM NA ORDEM DOS ARQUITECTOS 

NO DIA MUNDIAL DE ARQUITECTURA.

DIA MUNDIAL DA ARQUITECTURA 2007
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“É A CONVERSAR...”,
UM BALANÇO DO MANDATO QUE TERMINA
OS CERCA DE 6.000 ARQUITECTOS QUE SE INSCREVERAM
NOS ÚLTIMOS 6 ANOS – ESTE BOLETIM IRÁ PARA A CASA DE
16.037 ARQUITECTOS E ESTAGIÁRIOS – NÃO CONHECERAM
O EDITORIAL DA ANTERIOR PRESIDENTE DA ORDEM, ARQ.
OLGA QUINTANILHA, “É A CONVERSAR...”. ESTE MEU
ÚLTIMO TEXTO PARA O BOLETIM INFORMAÇÃO
ARQUITECTOS  É TAMBÉM UMA HOMENAGEM À OLGA
QUINTANILHA (COM QUEM NUNCA ME ENTENDI), À SUA
FRONTALIDADE E SUA DEDICAÇÃO À ORDEM, MAS TAMBÉM
POR ACREDITAR QUE URGE REPENSAR O PROJECTO
ASSOCIATIVO POR QUE ELA LUTOU, PARA ESTE SOBREVIVER
E VIR A SER ÚTIL AOS ARQUITECTOS E AO PAÍS.
PERMITAM-ME ENTÃO, CREIO QUE PELA PRIMEIRA VEZ
NESTE CINCO ANOS, TER UMA CONVERSA NA PRIMEIRA
PESSOA - UM EDITORIAL PELAS DEZENAS QUE ANTES NÃO
FIZ - PARA RECORDAR OS OBJECTIVOS, SINTETIZAR A
ACÇÃO E FAZER O MEU BALANÇO DESTES ÚLTIMOS ANOS.

OBRIGADO
Mas antes, começo por agradecer:
A todos os funcionários da Ordem pelo seu contributo para o dia-a-
-dia de uma instituição, cujo crescimento exponencial e a ambição
de eleitos, não lhe permite ser progressivo e estruturado.
À “equipa” redactorial do Boletim, ou aqueles que entre outras coi-
sas tinham a responsabilidade de fornecer conteúdos e com quem
abertamente discuti a vida da OA no seu todo, o que raramente
aconteceu noutros locais. À Sara Godinho, André Tavares, João
Ribeiro, João Miguel, Pedro Gouveia, Pedro Milharadas, Carlos
Faustino, António Henriques, e em especial à Cristina Menezes a
quem devemos a continuidade e a regularidade (possível) deste
órgão de comunicação.
À “equipa” de produção lato senso do Boletim, do marketing ao
design, pois sem o “Destaque” não haveria “Boletim”, e sem a sua
imagem e paginação não deixaria de ser uma manta de retalhos. À
Maria Miguel e Sofia Marques e aos Silva! Designers (Jorge Silva,
Levina Valentim, João Caetano, Rui Belo e Luís Alexandre) .

Obrigado a todos os que construíram este projecto associativo do
último ao primeiro momento, deixando saudades ao Professor
Formosinho Sanchez e à Madalena Veiga, e um abraço para os
outros, permitindo-me destacar o Paulo Pais cuja partilha deste
caminho começou na Faculdade, a Ana Vaz Milheiro companheira
associativa desde a primeira candidatura à OA, o Nuno Simões pela
imensa bondade com que enfrentou o seu mandato, o João Paulo
Saraiva a partilha do dia-a-dia de trabalho e à Helena Roseta por
ter aceite liderar este projecto.

2002 A 2007, UM BALANÇO EM JEITO DE CRITICA
Pediram-me para este último texto, algo bonito, “para mais tarde
recordar”. Vou tentar! 
Foram seis anos fantásticos, com momentos maravilhosos e
outros horríveis, como a vida.
Se o primeiro mandato foi de cumplicidade na construção de um
projecto associativo, o segundo foi de exercicio “solitário” de man-
dato. Não me reconheço (com algumas excepções) no trabalho
feito a Sul e a Norte, dos últimos 3 anos; este texto é sobre o CDN e
os entraves que lhe foram colocados.
Ao longo destes anos houve um objectivo, uma estratégia e uma
intensa actividade, que vou tentar sintetizar realçando as principa-
is acções, na tentativa de tornar perceptível o trabalho desenvolvi-
do pelo Conselho Directivo Nacional.

Para mim há um dado adquirido, neste momento a Ordem são três:
o nacional, o sul e o norte. Este balanço transpira esse mal estar, de
uma organização espartilhada e bloqueada na sua divisão. A procu-
ra de consenso entre as três direcções por parte da Helena Roseta
foi usada para atrasar e parar a mudança; mas mesmo assim o CDN
optou sempre por soluções que dessem resposta aos interesses de
todos e resultassem no melhor aproveitamento dos recursos.
No futuro teremos de discutir abertamente e decidir se queremos
uma só organização ou um conjunto de organizações; não tenho
dúvidas que o caminho é uma única estrutura representativa de
arquitectos, reconhecida e reconhecível.

MODERNIZAÇÃO
A modernização e estruturação funcional da OA foi apenas inicia-
da, embora muito se tenha feito. Ao fim de 6 anos à volta destas
“invisíveis” matérias, depois de tanto investimento humano e eco-
nómico há que registar e assinalar o alcançado lamentando o que
ficou por fazer.
Em 2002 a desorganização era tanta que nem se conseguia perce-
ber: do saldo positivo de caixa apresentado pela direcção cessante
à constatação da dívida em tesouraria foram poucas semanas; a
contabilidade era “feita a três mãos”; os computadores eram insu-
ficientes e no seu limite, tal como a rede; não havia uma base de
dados dos membros impossibilitando saber quem eles são.
Iniciámos com uma auditoria que traçou um diagnóstico e propôs
um vasto conjunto de procedimentos a seguir; chegamos ao fim
deste mandato com um sistema de gestão integrado da Ordem,
ainda com muitas potencialidades por desenvolver, que permite
saber de forma actualizada e permanente a situação financeira da
OA. Somos uma instituição viável, a nível nacional com problemas
de tesouraria resultado da desproporção da distribuição das quo-
tas entre nacional e regionais que não permitem melhorar a sua
resposta nomeadamente para uma intervenção técnica qualifica-
da ao nível politico-institucional, mas que ao nível regional se per-
mite uma duplicação de custos em questões administrativas que
poderiam ser feitas unitariamente para toda a OA.
A infra-estrutura informática da sede da OA foi nos últimos anos
refeita de alto a baixo, da cablagem aos servidores, passando pelas
unidades pessoais; o software instalado é o necessário e legal. Em
breve entrará em funcionamento a central digital de telefone, que
permitirá optimizar os canais de comunicação (esperemos que seja
mais fácil falar para a Ordem) e diminuir os custos em comunica-
ções, em limite a nível nacional.
O site www.arquitectos.pt está on-line e foi pensado como um por-
tal da Ordem, para o qual todos dariam o seu contributo, infelizmen-
te as Secções Regionais não aderiram estando a informação disper-
sa por três moradas electrónicas. Este programa foi financiado
através de uma candidatura ao Programa POSConhecimento, que
igualmente permitiu implementar o sistema de gestão documental
em toda a Ordem, ainda em fase inicial de desenvolvimento.
A base de dados de membros da OA está por fazer e com ela a cer-
tificação de membros, a prestação de serviços on-line como a
obtenção de certidões ou a actualização de dados pessoais ou o
pagamento de quotas. Tendo sido aprovado executá-la após atura-
dos estudos técnicos e aprovação do seu regulamento de funcio-
namento no respeito pelo Estatuto, tendo já sido seleccionada por
concurso público a empresa que a irá executar apenas falta decidir,
esperando parecer do C.N.Delegados, qual o modelo a implementar
por divergências internas assumidas pela SRN, justificadas em
argumentos que considero demagógicos e populistas.
Tempo perdido e oportunidades desperdiçadas porque há quem
pense a Ordem como um conjunto de capelas e não como uma
comunidade em que todos participamos. A “Ordem Digital” está por
implementar, somos uma organização do século passado quando
já podíamos não o ser se as Secções Regionais assim o deixassem.

VISIBILIDADE
A visibilidade da Ordem, espero que da Arquitectura, creio que é
hoje incomparável. Os 16.000 arquitectos ajudam, porque não há
quem não tenha um familiar ou conhecido arquitecto.
A Helena Roseta ter sido Presidente até Agosto passado foi deter-
minante para a mediatização da Ordem; não nos podemos equivo-
car, a sua personalidade e projecção pessoal deu uma visibilidade
institucional irrepetível num futuro próximo.

A actividade cultural foi ao mesmo tempo estratégia para a promo-
ção da Arquitectura, como disciplina e como produto de consumo
colectivo, e suporte de actuação politica e social. O problema foi
quando a promoção se tornou um objectivo em si mesmo sobre-
pondo-se a muitos outros fins da própria OA.
Em 2002 a participação no Congresso da UIA, a instalação
“Paisagens Invertidas” e as 5 candidaturas aos Prémios da UIA,
foram o ponto de partida da organização de iniciativas culturais.
usando a internacionalização como estratégia de comunicação.
O Ano Nacional da Arquitectura 2003, que iniciado em Abril termi-
nou um ano mais tarde, foi repleto de iniciativas abertas ao público,
como os ciclos de conferências – nomeadamente o “Referências”
onde ainda participaram Vítor Figueiredo e Fernando Távora; e

“Hard Lead. Mina Dura” onde salas repletas ouviram entre outros
Hans Kollhoff, Kenneth Frampton, David Chipperfield e Paulo
Mendes da Rocha, a itinerância pelo país das “Paisagens Invertidas”
e a exposição “Arquitectura e Cidadania: Atelier Nuno Teotónio
Pereira”, ao mesmo tempo retrospectiva de uma obra e chamada de
atenção para o papel cívico dos arquitectos e da arquitectura.
O “Inquérito à Arquitectura do Século XX em Portugal” planeado
em 2003, iniciado em 2004 e concluído em 2006, iniciativa financia-
da pelo Interreg III – SUDOE, foi ao mesmo tempo uma intervenção
cultural e política na defesa da arquitectura – criou um registo de
mais de 6000 obras do Século XX dispersas por todo o país permi-
tindo afirmar a importância da Arquitectura na evolução e desen-
volvimento de Portugal. A interacção com municípios e organismos
de Estado durante o período de levantamento, assim como o envio
do livro de apresentação a todos os decisores políticos, das
Câmaras ao Presidente da República, foi uma chamada de atenção
generalizada e sistematizada a quem compete defender e criar as
condições para uma melhor arquitectura. A divulgação através de
cartazes por todo o país, a distribuição de 150.000 CD-ROM no jor-
nal “Expresso”, anúncios de televisão e imprensa e uma exposição
itinerante alertaram para um património pouco valorizado.
O “Habitar Portugal”, cuja primeira edição cobriu o período de 2000
a 2002 e a segunda de 2003 a 2005, traçou um retrato da arquitec-
tura contemporânea em todo o território nacional. Uma mostra de
um máximo de 80 obras escolhidas por uma comissariado indepen-
dente, para a qual os autores se puderam candidatar, permitindo
revelar obras desconhecidas e autores por conhecer. Uma selecção
na última edição divulgada por um livro, uma exposição, uma apre-
sentação on-line e distribuição de 60000 exemplares de um mapa-
guia no jornal “Diário de Noticias”. A exposição desde a sua inaugu-
ração em Lisboa (no Centro Cultural de Belém), foi a Ponta
Delgada, Tavira, Sines, Beja, Coimbra, Guarda, Vila do Conde, Vila
Real, irá agora para Madeira, tendo tido cerca de 40.000 visitantes.
A construção de uma identidade, de uma cultura arquitectónica,
passa pela reflexão e sua fixação através da palavra escrita. Foi
definida uma política editorial implementada ao longo do ultimo tri-
énio, dando continuação ao trabalho antes efectuado. A 4ª edição
da Arquitectura Popular em Portugal, em 2003, e a 2ª edição da
Arquitectura Popular dos Açores, que em breve será lançada, são
contributos fundamentais da nossa instituição para a cultura naci-
onal que voltámos colocar à disposição de todos os interessados; a
colecção Arquitectura Portuguesa que integra o recentemente
editado “Manifestos Ensaios Falas Publicações” de Pancho Guedes
é um contributo para o conhecimento de importantes autores con-
temporâneos; os inúmeros catálogos registaram iniciativas e tra-
balhos vencedores de diversos prémios; o JA com a sua direcção
seleccionada por concurso continuou o trabalho de debate da
arquitectura e o Boletim “Arquitectos Informação” o de divulgação
e registo da vida associativa.

POLÍTICA
Politicamente o âmbito de actuação e debate da arquitectura foi
alargado para o seu “espaço natural”, do território à habitação, das
grandes linhas de orientação nacionais ao âmbito de intervenção
do arquitecto. As intervenções da OA tiveram eco do Presidente da
República às autarquias, por iniciativa legislativa ao apelo directo
por uma intervenção política institucional.

Quantas organizações juntaram mais de noventa mil (90.000) assi-
naturas de cidadãos portugueses apoiando uma sua causa, trans-
formando-a numa questão nacional? Quantas organizações cons-
truíram uma estratégia e a conduziram ao longo de 6 (seis) anos
para alcançar um objectivo? Em 2002 lançámos a Petição “Direito à
Arquitectura e revogação do Decreto 73/73” da qual resultou uma
recomendação subscrevendo o exposto aprovada por unanimidade
pela Assembleia República em 2003; no Dia Mundial de Arquitectura
de 2004 foi lançada a iniciativa legislativa, a primeira do país,
“Arquitectura: um direito dos cidadãos, um acto próprio dos arqui-
tectos (revogação parcial do decreto 73/73, de 28 de Fevereiro)” que
entregue em 2005 foi aprovada na generalidade, pela Assembleia da
República, em 2006; já em 2007 o governo apresentou à Assembleia
da República a sua proposta para um “Novo regime de qualificação
legal de técnicos”, proposta de Lei n.º 116/X, que amplia o âmbito do
73/73 e que em Abril foi duramente criticado pelo CDN, que desde
logo propôs alterações de forma a defender a Arquitectura e os
arquitectos. Um processo lento, cujos tempos foram definidos pelo
governo e que fica por concluir por inércia parlamentar.



A arquitectura e os arquitectos participaram e influenciaram o
debate político do território à habitação. A participação da OA no
debate do PNPOT no âmbito da sua comissão consultiva e nos seus
próprios pareceres foi essencial para a consagração de uma
Política Nacional de Arquitectura, agora a definir. A percepção da
urgência de uma nova estratégia nacional para a habitação peran-
te uma realidade de carência e desarticulação do mercado habita-
cional, para qual a OA alertou participando activamente na
Plataforma Artigo 65 – iniciativa que congrega organizações de
diferentes naturezas – ou directamente junto do Governo e do
Presidente da República, resultou em novas propostas legislativas.
Código dos contratos públicos, regime jurídico dos instrumentos
de gestão territorial, regime jurídico de urbanização e edificação,
regulamento geral das edificações urbanas, novo regime de arren-
damento urbano, regime de acessibilidade, regulamento dos siste-
mas de climatização de edifícios e regulamento das características
de comportamento térmico de edifícios, directivas da união euro-
peia “serviços” e “profissões”, transposição da directiva “profis-
sões” para a legislação nacional, lei de bases do ensino e lei do ensi-
no superior, lei de bases das organizações profissionais, são
alguma da legislação sobre a qual o CDN emitiu parecer ao longo
dos últimos anos, vendo na maioria das vezes a sua posição reflec-
tida na formulação final da legislação.
Foi assegurada a participação da Ordem nos Conselhos Consultivos
do Instituto da Habitação Reabilitação Urbana, do Instituto
Nacional da Construção e Imobiliária, da Agência de Avaliação e
Acreditação do Ensino Superior e do Grupo de Trabalho da
Secretaria de Estado de Ordenamento do Território e das Cidades
para a definição de  habilitações para a elaboração de planos, todos
eles criados durante o presente mandato.
Foram emitidos dezenas de pareceres sobre os Cursos de
Arquitectura com vista à sua inclusão na directiva “profissões”, ao
mesmo tempo um intenso diálogo com Ministério da Ciência
Tecnologia e Ensino Superior levou a que este assumisse a respon-
sabilidade de comunicar à UE os cursos a inscrever na referida
Directiva, cujos critérios deveriam ser obrigatórios na homologa-
ção a nível nacional.
Definida e aprovada pelo CDN a estrutura base de um Protocolo
entre Ordem e Autarquias, de para colaboração e desenvolvimento
de uma melhor arquitectura, este não chegou a ser proposto a nen-
hum município por falta de entendimento entre as Secções
Regionais e o CDN, assim falhando a estratégia delineada por esta
direcção para uma melhor articulação com o Poder Local.

INTERNACIONAL
A participação da OA nos fóruns internacionais da arquitectura,
culturais e institucionais, foi pautada pela regularidade e assertivi-
dade. Uma representação visível e reconhecida, apesar de muitas
das vezes ser assegurada por apenas um representante da OA, res-
ponsável pelas relações internacionais, devido às grandes restri-
ções financeiras do CDN.

No Congresso da UIA Berlim 2002, Manuel Tainha foi distinguido
com o Prémio “Jean Tshumi” e o apoio de Portugal foi essencial
para a eleição do brasileiro Jaime Lerner como Presidente da UIA;
em Istambul 2006 foi apresentado o IAPXX e Nuno Portas venceu o
Prémio “Patrick Abercrombie”.
Em 2003, na Bienal de São Paulo a presença de Portugal foi asse-
gurada pela OA tendo em 2005 apoiado a participação dos arqui-
tectos portugueses convidados pela organização.
No Docomomo Ibérico entre 2002 e 2007 assegurámos a
Presidência e nos mandatos seguintes a Vice-Presidência.
No Conselho de Arquitectos da Europa, de cuja Direcção agora
fazemos parte, o representante da OA é candidato à sua presidên-
cia com apoio de um grande número dos seus membros
Na União dos Arquitectos do Mediterrâneo assumimos a coordena-
ção do grupo de trabalho de património.
Na X Bienal de Veneza de Arquitectura em 2006, com o apoio do
Instituto das Artes, foi apresentada a exposição “Habitar Portugal
2003/2005 - Mostra Internacional”, entretanto apresentada na
Eslováquia.
No âmbito do Conselho Internacional dos Arquitectos de Língua
Portuguesa (CIALP) a OA propôs a sua formalização e instituciona-
lização para uma melhor articulação entre as suas organizações
profissionais, na Assembleia organizada em Portugal foi aprovado
que a futura Associação terá sede em Portugal.

A OA assegurou a participação nacional no Fórum Europeu de
Politicas de Arquitectura ao longo dos últimos anos e promoveu a
reunião do Fórum em Portugal, no âmbito da Presidência da União
Europeia.
Para alem do IAPXX, a OA promoveu e é coordenador do European
Architecture Project on 20th Century (EAP20), projecto financiado
no âmbito do Programa Cultura 2007/2013, sobre inventariação e
divulgação da arquitectura na Europa que engloba organizações
de 6 países da União Europeia.
Ao longo destes anos a OA acolheu e organizou para além do já
referido Fórum Europeu de Politicas de Arquitectura e Encontro do
CIALP que decorreram no passado mês de Outubro em
Matosinhos, a Direcção Executiva da UIA, a Direcção do Docomomo
Ibérico e diversos encontros com o Conselho Superior de Colégios
de Arquitectos de Espanha.

ORGANIZAÇÃO
E a Ordem, organização em si de qual somos corpo mudou? Pouco,
muito pouco!
Estruturámos a casa com regulamentos essenciais para a aplica-
ção do estatuto, abrimos uma porta para o exterior com a criação
do Provedor da Arquitectura, uma janela para procedimentos mais
correctos com o Provedor do Estagiário, uma luz para uma outra
forma de trabalho com a criação do Colégio de Especialidade de
Urbanismo e apontámos caminhos com um conjunto de Encontros
disciplinares e profissionais.
Já sabemos quem somos, revelou-nos o Inquérito; sabemos tam-
bém que quem detém a maior parte dos meios e por isso de certa
forma manda, ou seja as Secções Regionais, que nada quiseram
até agora mudar, nomeadamente mantendo o Estatuto da Ordem
tal como ele está.

Foram elaborados e aprovados os regulamentos necessários à
implementação do Estatuto de 1998, do Membros Extraordinários
ao de Quotas, de forma a assegurar que os procedimentos sejam
idênticos de Norte a Sul.
A admissão à OA foi repensada tendo dado origem ao actual
Regulamento de Inscrição, já após ter sido implementado o
Regulamento de Admissão. Dois processos de definição de regula-
mentos debatidos de forma aberta e pública ao longo de muitos
meses. Evoluímos de um sistema fortemente contestado, do qual
resultaram inúmeros processos judiciais agora em julgamento,
baseado na exigência da OA às instituições de ensino e passível de
criar condições de desigualdade aos candidatos, para um em que
os candidatos com a formação reconhecida pelo Estado são equi-
tativamente aceites e em que a exigência da qualidade da forma-
ção é feita ao Ministério da Ciência e do Ensino Superior, colaboran-
do com as instituições de ensino na tentativa de que o maior
número de cursos integre a Directiva Comunitária “profissões”. Um
processo muito trabalhoso que apenas foi possível com o empenho
dos Conselhos Nacional e Regionais de Admissão, assim como dos
CDRegionais, no seu desenvolvimento e implementação.
Somos a única organização profissional que tem um provedor, o
Provedor da Arquitectura. As inúmeras reclamações, pedidos de
aconselhamento ou mesmo “desabafos” provaram da utilidade
desta função que criou um elo de ligação da profissão à sociedade.
O Provedor do Estagiário, como interlocutor entre os futuros mem-
bros e a instituição, viu o seu trabalho praticamente desaparecer
com a aprovação do Regulamento de Inscrição por terem sido
resolvidos os principais motivos de reclamação, que a partir dessa
data passaram a ser de natureza operacional.
Ao longo destes mandatos foram organizados quatro encontros
que lançam a base para o debate do âmbito de intervenção dos
arquitectos, porque não de futuros Grupos de Trabalho senão
mesmo colégios disciplinares da OA: o ciclo “Cidade que temos,
cidade que queremos”, o Encontro de Arquitectos na
Administração Pública, o Encontro “Cidade para o cidadão” e o 1º
Encontro de Política de Arquitectura e da Paisagem.
O Colégio de Especialidade de Urbanismo criado no mandato de
2002/2004, aguarda ainda a nomeação de uma comissão instalado-
ra que o ponha em funcionamento; uma falha desta direcção que
necessita ser resolvida com urgência atendendo ao debate sobre
as qualificações necessárias para a elaboração de planos e a imple-
mentação da nova legislação de ordenamento do território.
A descentralização da OA teve um forte impulso no mandato
2002/2004 com a criação de condições de funcionamento para
diversas delegações e núcleos da SRS, merecendo destaque o

Concurso de Arquitectura para a Sede do Algarve. Nos últimos 3
anos são esses organismos que organizam as suas iniciativas e em
articulação com o CDN têm promovido a apresentação de exposi-
ções – como o “Habitar Portugal”, “Em busca da arquitectura do
Século XX”, “22 casas” ou “Estranheza de uma coisa natural”, e a
implementação da primeira acção do Programa Nacional de
Formação sobre Acessibilidade, que permitiu a muitos colegas
obter formação profissional sem terem de se deslocar a Lisboa e
Porto. Uma descentralização que para ser aprofundada exige a
prestação de serviços on-line e a revisão do estatuto.
Nas Assembleias Gerais, mesmo agendando temas prementes
para os arquitectos como o decreto 73/73, a participação dos mem-
bros é ínfima – dos 16000 participam, em média, 0,1% ou seja 16,
quase na totalidade membros eleitos. Os Congressos viram a sua
participação aumentar em Guimarães e diminuir em Almada - dimi-
nuindo a taxa de inscrição e na região com o maior número de
arquitectos do país. Como irá ser o próximo, em que nem vamos
poder contar com o Celestino de Castro?
A reforma do Estatuto tendo sido anunciada no Plano Estratégico
da OA, acordado por todos os Conselhos Directivos, foi bloqueada
por iniciativa das secções regionais, com o beneplácito por falta de
iniciativa da Assembleia Geral, traduzindo-se na manutenção de
uma situação que fomenta a desresponsabilização e duas mega-
estruturas com sede em Lisboa e Porto que aparentemente não
respondem às necessidades locais (nem mesmo onde estão sedia-
das) nem às nacionais, mas apenas aos seus programas. Será que
nos vai acontecer como o peixe? Só vamos perceber o quanto é
necessária esta reforma quando nos secar a água? Ou terá mesmo
de ser feita à pressa quando a lei de enquadramento das Ordens,
em discussão na Assembleia da República, for aprovada?

CONCLUSÃO
Não creio ter conseguido escrever um texto bonito, pois olhando
para os programas eleitorais e planos de actividades vejo como
éramos ambiciosos e optimistas. Muito aquém é o resultado,
embora tudo fosse impossível, mas creio que se a vontade tivesse
sido comum muito mais teria sido possível concretizar. Mas apesar
de tudo, o saldo é positivo.

Todos mudámos. Mudámos a forma de ver o problema, mas ele per-
siste e muitos daqueles com que contávamos para “mudar a ordem
das coisas” apenas se transformaram em parte dele . Mas a per-
gunta inicial é a mesma: para que serve a Ordem dos Arquitectos?

O projecto que me levou à direcção da Ordem começou a terminar
no dia em que tomámos posse, em Janeiro de 2002; não há sonho
que resista ao confronto com a realidade. Nas eleições de 2004 já
não era o sonho que nos transportava, mas a vontade de concreti-
zar compromissos antes enunciadas que nos empurrava. Em 2007
o projecto terminou deixando herança por determinar, a herdeiros
por identificar. JOÃO AFONSO
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«Manifestos, Ensaios, Falas,
Publicações» é a primeira antologia
de textos de Pancho Guedes,
publicada em língua portuguesa; 
é também bilingue, uma vez que o
inglês é a língua materna do autor. 
Integra um total de 34 textos,
compilados a partir de diversas
publicações internacionais e
portuguesas, como uma
amostragem do que tem sido a
actividade da escrita de Pancho
Guedes. Os textos são profusamente
ilustrados com imagens – fotografias
e desenhos do autor – permitindo
paralelamente o acompanhamento
da sua obra arquitectónica. 
Os textos foram redigidos entre
1953 – parte inicial de “Uma Tese
Wrightiana dos Anos Cinquenta” – e
2004 – testemunho renovado sobre
o Leão que Ri, um dos seus edifícios
mais importantes. Com a excepção
da Tese, que abre esta antologia,
nenhum é original.
Entre o material cuja reedição é
agora proposta, encontra-se um
número elevado de publicações
anglo-saxónicas, caso de diversas
revistas sul-africanas (ISAA, the
Official Journal of the Institute 
of South African Architects… ou
Architecture SA/Argitektuur SA); a
colaboração em World Architecture
de John Donat, nas edições de 1964,
1965 e 1967; ou a sua presença nos
britânicos RIBA Journal, editado por
Monica Pidgeon, e A.A. Files, por
ocasião da exposição individual de
Pancho na Architectural Association
montada em Londres, em 1980; há,
ainda e como exemplo, a monografia
"Idea as Model – 22 Architectes
1976/1980", editada por Kenneth
Frampton e Silvia Kolbowski, para o
Institute for Architecture and Urban
Studies sedeado em Nova Iorque ou
a sua participação em Contemporary
Third World Architecture – Search for
Identity, exposição comissariada por
Theodoris David e Udo Kultermann,
de 1993. Também estão representadas
publicações em língua francesa
onde Pancho participou, caso da
L’Architecture d'aujourd'hui de
André Bloc. Entre as publicações
portuguesas, destaque para A Tribuna,
jornal de Lourenço Marques, editado
por João Reis, onde publicou, em 1963,
“A Cidade Doente”, um artigo então
“suspenso” pela Comissão de Censura.
Ao longo da sua vida, Pancho Guedes
tem escrito sobre arquitectura,
prática profissional, arte, cidade,
Europa e África. A sua escrita é
directa e poética, destinando-se não
apenas a arquitectos e estudantes
de arquitectura, mas principalmente
ao público em geral e àquele que
gosta de arquitectura e de arte. 
A edição é patrocinada pela TECHNAL

A DECORRER
ABERTURA DO PRÉMIO
3.ª EDIÇÃO PRÉMIO FERNANDO
TÁVORA
Integrada nas Comemorações do Dia
Mundial da Arquitectura, a OA-SRN
promoveu no passado dia 1 de
Outubro, no Salão Nobre da Câmara
Municipal de Matosinhos, a
Conferência «Quadrícula Emocional -
Apontamentos para um Urbanismo
Endémico (Natureza, Arquitectura e
Infra-estruturas na fundação das
Cidades Atlânticas do séc. XVI» da
premiada da 2.ª edição do Prémio
Fernando Távora, Arq. Sílvia Benedito.
A conferência foi precedida pelo
lançamento público da 3.ª  edição 
do Prémio Fernando Távora que em
2007-08 contará com o seguinte Júri:
Arq. Nuno Teotónio Pereira, Prof.
Doutor João Lobo Antunes, Arq.
Eduardo Souto de Moura, Doutor José
Ferrão Afonso, e pela Arq. Filipa
Guerreiro, em representação da OA-
SRN. A 3.ª edição do Prémio Fernando
Távora conta com o apoio logístico da
Câmara Municipal de Matosinhos e do
Centro de Documentação Álvaro Siza
e o patrocínio do Barclays Bank.
Sobre o Prémio Fernando Távora
A OASRN decidiu promover um prémio
anual em homenagem ao arquitecto
Fernando Távora, em memória da sua
figura que influenciou de gerações
sucessivas de arquitectos, pela sua
actividade enquanto arquitecto e
pedagogo. Desde estudante e
durante toda a sua vida, Fernando
Távora viajou incessantemente para
estudar in loco a arquitectura de
todas as épocas em todos os
continentes, utilizando-a desde 1958
até 2000, como conteúdo e método
da sua actividade pedagógica. O
Prémio Fernando Távora é aberto a
todos os arquitectos inscritos como
membros efectivos na OA e é
constituído por uma bolsa de viagem
no valor de ¤5.000. A data limite de
entrega das candidaturas é o dia 4 
de Fevereiro de 2008. 

Calendarização
01 Outubro 2007 Apresentação do
regulamento e abertura do Prémio
04 Fevereiro 2008 Data limite de
entrega das candidaturas ao Prémio
07 Abril 2008 Anúncio do Vencedor do
Prémio
26 Setembro 2008 Entrega do
Registo de Viagem.

O Regulamento da 3.ª Edição do Prémio
Fernando Távora segue como encarte
nesta edição do Boletim e está disponível
em www.oasrn.org/upload/premio/pdf/
20071002_regulamento.pdf

CONCURSO PÚBLICO, NO ÂMBITO
DA UNIÃO EUROPEIA, PARA
ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE
EQUIPAMENTOS E ARRANJOS
EXTERIORES DA PLATAFORMA À
SUPERFÍCIE, NA SEQUÊNCIA DO
REBAIXAMENTO DA VIA-FÉRREA
NO ATRAVESSAMENTO DA
CIDADE DE ESPINHO
Concurso promovido pela Câmara
Municipal de Espinho, com a
Assessoria da OA-SRN.
Pelouro da Encomenda e Emprego | OASRN
Tel. 222 074 250. Fax 222 074 259.
concursos@oasrn.org

CONCURSO PÚBLICO PARA A
ELABORAÇÃO DO PROJECTO DO
EDIFÍCIO-SEDE DA ASSOCIAÇÃO
MÉDICA INTERNACIONAL
Entidade promotora: Associação
Médica Internacional 
Concurso público, de uma só fase,
sujeito a anonimato, a que podem
concorrer equipas projectistas
constituídas por profissionais
independentes, por empresários
em nome individual ou por
sociedades, por si ou em
associação, devendo a coordenação
técnica dos estudos ser
obrigatoriamente assumida por um
arquitecto.
O júri do concurso é presidido pelo
Dr. Fernando Nobre, nomeado pela
Fundação AMI, e pelos seguintes
vogais: Arq. Nuno Teotónio Pereira,
convidado pela AMI; Arq. Diogo
Capucho, designado pela Câmara
Municipal de Cascais; Arq. Jorge
Estriga, convidado pelo CDN; Arq.
José Barra, designado pelo CDRSul.
Serão atribuídos pelo Júri os
seguintes prémios, nas condições
do Regulamento do Concurso: 

1.º Prémio ¤15.000
2.º Prémio ¤10.000
3.º Prémio ¤ 7.500
4.º Prémio ¤ 5.000
5.º Prémio ¤ 3.750

Aos autores dos restantes
trabalhos, que se distingam pela
sua singularidade, poderão ser
atribuídas Menções Honrosas de
natureza não pecuniária. 
O calendário do concurso, que se
iniciou a 2 de Outubro, com o envio
do respectivo anúncio para
publicação em dois jornais de
grande circulação e no Jornal Oficial
da União Europeia, é o seguinte: 
❚ Fornecimento do Processo do
Concurso, desde o dia da primeira
publicação do Anúncio, até à data
limite para a recepção dos
trabalhos;
❚ Pedidos de esclarecimento, até 40
(quarenta) dias após a data do
envio do Anúncio para publicação;
❚ Visita ao local do
empreendimento, nos 25.º
(vigésimo quinto) e 26.º (vigésimo
sexto) dias úteis subsequentes à
data do envio do Anúncio para
publicação;
❚ Respostas aos pedidos de
esclarecimento, até 25 (vinte cinco)
dias após a data dos pedidos de
esclarecimento;
❚ Recepção dos trabalhos, até 120
(cento e vinte) dias após a data do
envio do Anuncio para publicação;
❚ Acto Público do Concurso
(abertura dos trabalhos), no 1.º
(primeiro) dia útil imediato à data
limite para a recepção dos
trabalhos.
ATENÇÃO: os prazos devem ser
contados em dias seguidos a partir
de 2 de Outubro. 
O Processo do concurso pode ser

descarregado em www.oasrs.org (Menu

Concursos/Concurso instalações da futura

sede da AMI)

CONCURSO PÚBLICO PARA A
ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE
REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DA
FUTURA SEDE DA JUNTA DE
FREGUESIA DE PORTIMÃO
Entidade promotora: Junta de
Freguesia de Portimão
O prazo para a entrega das
propostas para o concurso de

remodelação da sede da Junta de
Freguesia de Portimão foi
prolongado até 6 de Dezembro. 
Inicialmente, este prazo esgotava-
se a 26 de Outubro, mas um aviso
rectificativo, que pode ser
consultado em www.oasrs.org
(Menu Concursos/Concurso para
Junta Freguesia Portimão), vem
prorrogar o prazo até 6 de Dezembro
e fixar o acto público de abertura dos
trabalhos a 7 de Dezembro (às 10h30
na sede da Junta de Freguesia). 
O concurso, com a assessoria técnica
da OA-SRS, tem por finalidade
seleccionar a melhor proposta de
solução para a elaboração do
projecto de remodelação do edifício
da futura Sede da Junta de
Freguesia de Portimão.
O concurso é público, de uma só fase,
está sujeito a anonimato e podem
concorrer equipas projectistas
constituídas, quer por profissionais
independentes, quer por
empresários em nome individual,
quer por sociedades, por si ou em
associação, devendo a coordenação
técnica dos estudos ser,
obrigatoriamente, assumida por 
um arquitecto.
O júri do concurso será presidido por
um representante da Junta de
Freguesia de Portimão, e integrará
vogais indicados por cada uma das
seguintes entidades:
Um Engenheiro designado pela
Câmara Municipal de Portimão;
Um Arquitecto designado pelo
Instituto Português do Património
Arquitectónico;
Um Arquitecto designado pela
Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do
Algarve; Um Arquitecto designado
pela Ordem dos Arquitectos.

CONCURSO PÚBLICO PARA A
CONCEPÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
DO ROSSIO MARQUÊS DE
POMBAL E LARGOS ADJACENTES,
EM ESTREMOZ
Entidade promotora: Câmara
Municipal de Estremoz
O concurso conta com o apoio
técnico da OA-SRS. Os trabalhos
podem ser entregues até 13 de
Dezembro de 2007 e o processo do
concurso encontra-se para consulta
nas Secções Regionais da Ordem.

RESULTADOS
SALÃO IMOBILIÁRIO DE LISBOA
INCLUIU CONCURSO DE
ARQUITECTURA
O Salão Imobiliário de Lisboa,
organizado pela Associação
Industrial Portuguesa no Parque 
das Nações de 24 a 28 de Outubro,
incluiu este ano a exposição dos
projectos apresentados ao concurso
de ideias «Intervenção no núcleo
histórico de Oeiras». 
Este concurso, destinado a jovens
arquitectos com menos de 35 anos,
dizia respeito a «uma primeira
auscultação para uma proposta
urbana e arquitectónica de
qualificação» de uma parcela de
terreno de mais de 13 mil metros
quadrados no núcleo histórico de
Oeiras, entre as ruas da Costa,
Alcássimas e Cândido dos Reis e a
Avenida Copacabana. 
Com a participação da Ordem dos
Arquitectos, a organização do
concurso previu um prémio de 6.000

euros para o melhor projecto de
arquitectura e 2.500 euros para três
menções honrosas. Esta foi a
segunda edição do concurso de
arquitectura integrado na feira do
imobiliário nacional (a décima edição
do Salão Imobiliário de Lisboa). 
Os resultados são divulgados na
próxima edição do boletim.

CONCURSO LIMITADO POR PRÉVIA
QUALIFICAÇÃO PARA A ELABORAÇÃO
DA REVISÃO DO PLANO DIRECTOR
MUNICIPAL DE AMARANTE
Concurso promovido pela Câmara
Municipal de Amarante (C.M.A.),
contando com o apoio da OA-SRN na
designação de Jurado.
O Júri presidido pela Dra Octávia
Clemente (designada pela C.M.A.) e
composto pelos vogais Arq. João
Mesquita (designado pela C.M.A.),
Dr José Paiva (designado pela
C.M.A.), Arq. Mário Trindade
(designado pela AO-SRN, em
substituição do Arq. Manuel
Fernandes de Sá) e Eng. Joaquim
Moreira (designado pela Ordem dos
Engenheiros), deliberou a seguinte
hierarquização, para efeitos de
adjudicação:
1.º Classificado – Vasco Cunha,
Estudos e Projectos (Lisboa), S.A.
2.º Classificado – GIPP, Gestão
Integrada de Projectos e
Planeamento, Lda

PRÉMIO MUNICIPAL DE ARQUITECTURA
DIOGO DE CASTILHO 2007
Prémio promovido pela Câmara
Municipal de Coimbra, contando
com o apoio da OA-SRN na
designação de Jurado.
O Júri foi constituído pelo
Presidente da Câmara Municipal de
Coimbra, Dr Carlos Encarnação, pelo
Arq. Vasco Cunha, designado pela
Assembleia Municipal de Coimbra,
pelo Arq. António Portugal
Mendonça, designado pela AO-SRN,
pelo Prof. Doutor Vítor Murtinho,
representante da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da
Universidade de Coimbra, e pelo
Arq. José Luís Fernandes, designado
pela Câmara Municipal de Coimbra.
Nesta terceira edição, o Júri decidiu
por unanimidade e a título
excepcional, atribuir dois Prémios,
atendendo à elevada qualidades
dos dois projectos:
❚ Remodelação e Prefiguração do
Museu das Ciências – Laboratório
Chímico, da autoria dos arquitectos
João Mendes Ribeiro, Desirée Pedro
e Carlos Antunes.
❚ Entrada Poente do parque Verde
do Mondego, da autoria da autoria
dos arquitectos Gonçalo Byrne, José
Laranjeira, João Nunes e Carlos
Ribas.

Remodelação e Prefiguração do Museu
das Ciências – Laboratório Chímico

Entrada Poente do parque Verde do
Mondego. Fotomontagem

PRÉMIO MOBILIDADE 2007
O trabalho do Arq. Cláudio Alberto
Vilarinho da Silva foi distinguido
pelo Júri do Prémio Mobilidade
2007. Foi também atribuída uma
menção honrosa ao Arq. Nuno
Miguel Tavares da Costa e o júri
decidiu atribuir uma menção
especial, não pecuniária, ao
trabalho dos arquitectos Maria
Cristina Vicente Martins Chicau e
João Carlos de Almeida e Silva. 
A cerimónia pública de entrega dos
Prémios teve lugar a 30 de Outubro,
data em que inaugurou a mostra
dos 20 trabalhos apresentados a
concurso que podem ser apreciados
até dia 16 de Novembro no Espaço
Santa Casa da Misericórdia de
Lisboa, na Rua do Carmo, números
17 a 21, em Lisboa.

Vencedor
Cláudio Vilarinho;
Michael Ferreira (colaborador)

Menção Honrosa
Nuno Tavares da Costa

Menção do Júri
Maria Cristina Chicau;
João Carlos de Almeida e Silva

CONCURSO 
“ARQUITECTAR O AMBIENTE”
No passado dia 1 de Outubro, nas
comemorações do Dia Mundial da
Arquitectura, a Labicer anunciou os
projectos vencedores do concurso
de ideias "Arquitectar o Ambiente". 
Os projectos vencedores estarão
em exposição no aeroporto de
Lisboa em data a definir. 

1.º Prémio
❚ Arq.º José Pedro Sousa
(Research + +Design) “Sample Box” 
Menções Honrosas
❚ Arq.º Marcelo Sousa Dantas, 
Arq.ª Olga C. Carvalho 
“Sente-se nas Nuvens” 
❚ Arq.ª Carla Pinto Pereira 
“Metalugar” 
Menção Honrosa Especial
❚ Arq.º José Pedro Sousa
(Research + +Design) “Flying Carpet”
mais em www.arquitectaroambiente.com

CONCURSOS
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AGENDA NOVEMBRO FORMAÇÃO CONTÍNUA

10 > 16 DEZ PORTUGAL NA
BIENAL DE SÃO PAULO
EUROPA, ARQUITECTURA
PORTUGUESA EM EMISSÃO
A exposição «Europa, Arquitectura
Portuguesa em Emissão», concebida
para a Trienal de Arquitectura de
Lisboa e comissariada por Jorge
Figueira e Nuno Grande, representa
Portugal na sétima edição da Bienal
Internacional de Arquitectura de São
Paulo, que se inicia a 10 de Novembro.
«Europa…» apresenta um grupo de
11 edifícios significativos da
arquitectura portuguesa dos últimos
50 anos (de 1955 a 1985),
complementado com uma selecção
de imagens televisivas que evocam
acontecimentos desse lapso de
tempo, reservando para a televisão
o «ícone simbólico de uma certa
contemporaneidade» e «fio condutor
metafórico» de duas fases da
história recente.
Uma ainda cultural e politicamente
afastada das nações europeias mais
desenvolvidas, (uma ideia de Europa
«como mito»), outra a de um país
que se integra formalmente e de
pleno direito no espaço geográfico
que sempre ocupou (a Europa como
uma «realidade», a partir da adesão
à então Comunidade Económica
Europeia). 
Na primeira fase «Eurovisão» junta
às imagens dos 11 edifícios ecrãs
que debitam oito canções
portuguesas que participaram no
Festival Eurovisão da Canção; na
segunda fase, «Euronews», que tem
como fundo a transmissão em
tempo real de emissões televisivas,
apresenta-se uma selecção de 16
obras arquitectónicas actuais, que
mostram a sua presença quer no
interior do país quer a sua afirmação
internacional em locais como
Barcelona, Lovaina, Macau, Poitiers
ou Porto Alegre.
Finalmente, é exibido o «filme-
-instalação» de Edgar Pêra
«Arquitectura de Peso», sobre quatro
«grandes desígnios nacionais» (CCB,
Expo’ 98, 10 estádios para o Euro
2004 e Casa da Música) e
apresentada a reflexão de quatro
críticos, Luís Fernández-Galiano,
Paulo Pereira, Paulo Varela Gomes
e João Lopes no catálogo da
representação nacional. 
O Pavilhão Português na Bienal 
é inaugurado a 10 de Novembro 
às 18h. A sétima edição da Bienal 
de São Paulo tem como tema
«Arquitectura: o público e o privado»
e vai homenagear o autor do edifício
onde ela se realiza (Oscar Niemeyer)
e ainda Paulo Mendes da Rocha,
com duas exposições individuais.
7.ª Bienal Internacional de Arquitectura de
São Paulo, Fundação Bienal de São Paulo
Avenida Pedro Álvares Cabral, Parque
Ibirapuera, portão 3

> 20 JAN 
PANCHO GUEDES
AN ALTERNATIVE MODERNIST
Um quarto de século depois da
Architecural Association, em
Londres, inaugurou uma nova
exposição sobre Pancho Guedes
(1925) – arquitecto, escultor, pintor 
e professor – no S AM (Museu de
Arquitectura da Suiça), em Basileia.
O SAM (Museu de Arquitectura da
Suiça) acolhe a vida e obra de Pancho
Guedes, em diálogo com a mostra de
Le Corbusier que inaugurou no
mesmo dia no Vitra Museum, na

cidade vizinha de Weil am Rhein. 
A exposição comissariada por Pedro
Gadanho é apoiada pelo Instituto
Camões, pela Ordem dos Arquitectos,
pela FLAD, pela Fundação
Gulbenkian, pela Direcção-Geral das
Artes e conta, entre outros, com o
patrocínio da Viroc.
SAM – 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.
www.sam-basel.org

21 > 28 JAN
HABITAR PORTUGAL 2003/2005
Última etapa da itinerância conta 
com a parceria da Sociedade de
Desenvolvimento Ponta do Oeste;  
Centro das Artes/Casa das Mudas 
e o patrocínio exclusivo da Mapei.
Visite a exposição em
http://habitarportugal.arquitectos.pt/
Centro das Artes/Casa das Mudas 
Vale de Amores, Calheta (Madeira);
terça a domingo, das 10 às 13h e
das 14 às 18h
21 Nov Inauguração às 19h

> 25
ESTRANHEZA DE UMA COISA
NATURAL
JOSÉ MANUEL RODRIGUES
FOTOGRAFA OBRAS DE SIZA
VIEIRA
A exposição apresenta uma selecção
de 10 fotografias das obras de Siza
Vieira, entre elas, as Piscinas de
Leça, a Biblioteca de Viana de Castelo
e o Depósito de Água, em Aveiro. De
Julho a Setembro, a exposição
esteve patente no Centro Português
de Fotografia, no Porto, onde foi
visitada por mais de 5.300 pessoas. 
Conta com a parceria institucional 
da Câmara Municipal de Matosinhos/
Centro de Documentação Álvaro
Siza, com a colaboração Câmara
Municipal de Almada/Casa da Cerca -
Centro de Arte Contemporânea e o
patrocínio da Legrand.
Casa da Cerca, Rua da Cerca 2, Almada 
terça a sábado, entre as 10 e as 18h; 
aos sábados e domingos, das 13 às 18h

29 
ARQUITECTURA NA ESCRITA
CATÁLOGO DE FONTES
BIBLIOGRÁFICAS 1938-2007
Lançamento da edição
A decisão de organizar as fontes
bibliográficas produzidas pelas
diversas estruturas corporativas
relacionadas com a profissão
destina-se, em primeiro lugar, a
divulgar um património da classe
que é também teórico, cujas raizes
podem ser acompanhadas ao longo
deste registo. Para tal
reuniram-se as publicações
existentes na Biblioteca da sede
nacional desde o período do
Sindicato Nacional dos Arquitectos
(SNA ) até à actual Ordem dos
Arquitectos (OA), passando
pela Associação dos Arquitectos
Portugueses (AA P).
Sede da Ordem dos Arquitectos
Travessa do Carvalho 23, Lisboa, 19h

HÉLDER DE ALMEIDA, MEMBRO HONORÁRIO DA OA
Os eleitos vêem e vão, apresentam os seus programas, são eleitos e exercem
os seus mandatos. Moldam a Ordem conforme a imaginam, mas a sua conso-
lidação no dia-a-dia é feita por todos aqueles que nela trabalham. Entre eles
temos a honra de contar com o Arquitecto Hélder de Almeida.
Nos últimos dez anos, que vão desde a aprovação do Estatuto pelos mem-
bros até hoje, o Arquitecto Hélder de Almeida foi nos Serviços Nacionais a
linha de continuidade na construção da identidade institucional da OA. O seu
contributo profissional como arquitecto foi essencial para o debate e defini-
ção de formas de actuar, dos regulamentos à metodologias de funciona-
mento, da critica de leis aos pareceres sobre o ensino.
Na sessão pública da entrega do diploma e respectivo alfinete de prata, no
passado dia 25 de Outubro, na presença de familiares, amigos, colegas de
trabalho, membros da actual passada e futura direcção da OA, Manuel
Vicente salientou a disponibilidade e dedicação à OA do Hélder de Almeida.
Como disse Pitum Keil do Amaral na apresentação do homenageado, este
colocou ao serviço dos arquitectos uma maneira de ser que vem dos tempos
das Belas-Artes, “Um feitio danado, sempre pronto para ajudar os outros”.
Um profissional que passou pelos escritórios de Francisco Keil do Amaral e
de Nuno Teotónio Pereira/ Bartolomeu Costa Cabral, pelo Gabinete Técnico
de Habitação da C.M.Lisboa e por Moçambique, onde após a independência e
ao longo de 19 anos foi cooperante junto do governo.
A atribuição do título de membro honorário ao Arq. Hélder de Almeida, apro-
vada por unanimidade e aclamação na reunião plenária de CDN do passado
dia 4 de Outubro, é o reconhecimento desta direcção ao seu contributo ines-
timável, assim como de todos os outros funcionários, para a consolidação da
Ordem dos Arquitectos. 
JOÃO AFONSO

E AGRADECE
Foi para mim uma surpresa a homenagem que me foi feita, pois não conside-
ro que as funções de assessoria que venho desempenhando tenham mérito
especial, a não ser quanto a procurar eu realizá-las aplicando-me com o
saber que uma já longa experiência neste âmbito me pode permitir.
De qualquer modo fico reconhecido pela honra que me é concedida e agra-
deço aos membros dirigentes, colegas de trabalho, funcionários e amigos a
sua presença no simpático convívio que organizaram e recordarei sempre. 
HÉLDER DE ALMEIDA

HABITAR PORTUGAL EM BRATISLAVA
A exposição “Habitar Portugal 2003/ 2005, Mostra Internacional” foi apre-
sentada em Bratislava nos passados meses de Setembro e Outubro, por ini-
ciativa da Embaixada de Portugal, com o apoio da Ordem dos Arquitectos, e
tendo contado com o patrocínio das empresas portuguesas a operar na
Eslováquia que financiaram a montagem na Design Factory, uma fundação
privada cujo objectivo é a promoção do design e da arquitectura.
Na inauguração da exposição, o Embaixador José Vieira Branco afirmou,
perante uma plateia repleta por arquitectos e estudantes de arquitectura,
assim como por diversos embaixadores, que tendo ponderado por diversas
iniciativas culturais para assinalar a Presidência da União Europeia de
Portugal e dar a conhecer o país optou por uma exposição de arquitectura
visto ser exemplo de contemporaneidade, qualidade, iniciativa e capacidade
de concretização do nosso país. Na conferência de abertura, o Comissário da
Exposição Arq. José António Bandeirinha, que antes tinha efectuada uma
visita guiada à imprensa, apresentou as 78 obras seleccionadas no “Habitar
Portugal 2003/2005” num amplo retrato da arquitectura contemporânea
portuguesa.

ARQUITECTURA POPULAR DOS AÇORES, REEDITADA
Depois da Arquitectura Popular em Portugal é agora reeditada a Arquitectura
Popular dos Açores, que em breve estará à venda em todo o país.
Um trabalho lançado há quase 30 anos por Peres Fernandes, Celestino de
Castro e Matos Gomes, este inventário é mais uma vez editado graças a uma
parceria entre a OA e o Governo Regional dos Açores, em momento oportu-
no pois tal como diz no prefácio desta 2ª edição o Presidente do Governo
Regional, Dr. Carlos César, “Hoje o acentuado desenvolvimento que se tem
registado nos Açores e a natural progressiva perda de funcionalidade de
algumas estruturas colocam estimulantes desafios à conservação deste
notável património, quer pela via da sua qualificação através da melhoria
das condições de habitabilidade e uso, quer pela sua refuncionalização
enquanto estruturas com evidente mais-valia. O conteúdo deste livro (…) é
seguramente, um apreciável instrumento para a eficaz concretização des-
tes desafios.”

NACIONAL
Inscrições junto das respectivas entidades
organizadoras. 
Informações: Cidalina Duarte,
Secretariado do Conselho Directivo
Nacional. cdn@ordemdosarquitectos.pt 

23 > 24 NOVEMBRO
AVEIRO
26 > 27 NOVEMBRO
VIANA DO CASTELO
29 > 30 NOVEMBRO
CASTELO BRANCO
6 > 7 DEZEMBRO
AÇORES
ABERTAS AS INSCRIÇÕES
ACESSIBILIDADE E DESIGN
UNIVERSAL
Depois do Algarve e Madeira, onde 
o modelo de descentralização foi
elogiado, as Acções de Formação 
no âmbito do Programa Nacional 
de Formação em Acessibilidade,
aprovado pelo Conselho Directivo
Nacional, continuam tendo como
formador o Arq. Pedro Homem
Gouveia.
O Decreto-Lei 163/06 de 8 de Agosto
(que revogou o D.L. 123/97) veio
definir as novas condições de
acessibilidade a cumprir no projecto
e na construção de espaços públicos,
equipamentos colectivos e edifícios
públicos e habitacionais. Pela sua
complexidade e pelo seu carácter
inovador, este decreto coloca, aos
profissionais da construção em geral
e aos arquitectos em particular (aos
que projectam e aos que licenciam)
um desafio simultaneamente
técnico e conceptual. 
Destinadas a arquitectos, são
também aceites inscrições de
outros técnicos ligados ao sector da
construção e autarquias.
Mais informações em
http://www.arquitectos.pt.

AVEIRO
Núcleo de Arquitectos de Aveiro 
Rua da Palmeira, 21C
3800 - 239 Aveiro
e-mail: jcardielos@iol.pt

VIANA DO CASTELO
Núcleo de Arquitectos de Braga
Tel.: 253 279 050
e-mail: nucleo.braga@oasrn.org
Arq. André Coutada
Tlm.: 913 447 497
e-mail: andrecoutada@gmail.com

CASTELO BRANCO
Delegação de Castelo Branco
Av. Nuno Álvares, Bl. D - Lj. 9, 
6000-083 Castelo Branco
Horário: de segunda a sexta-feira 
das  10h-13h/15h-19h
Fax: 272346670
e-mail: d.castelobranco@oasrs.org

AÇORES
Delegação dos Açores 
Horário: 2ª, 4ª e 6ª das 14h às 18h 
Tel.: 296 283 201/ 296 283 073
Fax: 296 283 080 
E-mail: d.acores@oasrs.org

22 > 23 NOVEMBRO 
ABERTAS AS INSCRIÇÕES
INTRODUÇÃO AO NOVO
REGULAMENTO GERAL DE
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS
EM EDIFÍCIOS
Acção de formação coordenada
pelo arquitecto Manuel Farmhouse, 
com o objectivo de dotar os
participantes das competências
inerentes ao desempenho das suas
funções no âmbito da aplicação do
novo Regulamento Geral de
Segurança Contra Incêndios em
Edifícios.

26 > 27 NOVEMBRO 
ABERTAS AS INSCRIÇÕES
COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA
NO TRABALHO DA CONSTRUÇÃO 
– FORMAÇÃO INICIAL
Acção de formação coordenada pelo
arquitecto Vasco Martins, destinada
a transmitir conhecimentos sobre as
responsabilidades dos projectistas,
donos de obra e entidades
executantes no âmbito da segurança
no trabalho da construção; elucidar
sobre os riscos de trabalho
associados às principais actividades
nos estaleiros de obras, sobre os
documentos para a prevenção de
riscos, designadamente a
comunicação prévia, o plano de
segurança e saúde e a compilação
técnica; transmitir conhecimentos
sobre a coordenação de segurança
nas fases de elaboração do projecto
e de realização de obra; transmitir
conhecimentos sobre o
desenvolvimento do plano de
segurança e saúde, sobre a compilação
técnica e comparar este documento
com a Ficha Técnica de Habitação.
Esta acção justifica-se pela
constatação de elevados índices de
sinistralidade laboral em estaleiro
(entre eles, o facto de dois terços dos
acidentes mortais terem origem na
fase de concepção) e pelas actuais
exigências da lei em segurança e
saúde no sector da construção.

28 NOVEMBRO 
ABERTAS AS INSCRIÇÕES
INSTRUMENTOS DE GESTÃO
TERRITORIAL – REGIME JURÍDICO
Pretende-se esclarecer os
arquitectos sobre a recente
alteração ao regime jurídico dos
instrumentos de gestão territorial
(Decreto-Lei 316/2007, de 19 de
Setembro), em paralelo com uma
abordagem sucinta do regime da
Avaliação Ambiental Estratégica
(AAE) aplicável aos planos
(estabelecido pelo Decreto-Lei
232/2007, de 15 de Junho). Esta
acção de formação centrar-se-á nos
Planos Municipais de Ordenamento
do Território (PMOT), por se
considerar que são estes que mais
determinam o exercício da
actividade profissional do
arquitecto, particularmente
daqueles que lidam directamente
com o processo de planeamento.
Com uma duração de sete horas,
distribuída por dois períodos, vai
abordar-se período da manhã (9h30-
-13h) a caracterização do Sistema 
de Gestão Territorial; caracterização
dos instrumentos de gestão
territorial – PMOT; elaboração e
aprovação dos PMOT; dinâmica dos
PMOT. No período da tarde (14h -
17h30), a AAE aplicável aos PMOT; 
e caso de estudo.

DATA A DEFINIR
7 ACÇÕES EM PREPARAÇÃO
1 - Urbanização e Edificação – Regime
Jurídico; 2 - Introdução à Perequação;
3 - Preparação e Elaboração de
Concursos; 4 - Peritos Qualificados 
– RCCTE; 5 - Empreendimentos
Turístico: Enquadramento Legal; 
6 - Formação Obrigatória para a
realização de vistorias no âmbito
MAEC – NRAU; 7 - Formação
Acessibilidade e Design Universal.
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ACTA
COMISSÃO ELEITORAL– ÓRGÃOS NACIONAIS 
E ÓRGÃOS REGIONAIS DO SUL
Nos termos das deliberações registadas na Acta, com o número cinco, foi consti-
tuída uma Comissão Eleitoral conjunta dos órgãos nacionais e regionais do Sul
que iniciou os trabalhos de escrutínio dos votos por correspondência às vinte
horas do dia dezassete do mês de Outubro de dois mil e sete, reunindo na sede da
Ordem dos Arquitectos, Edifício dos Banhos de São Paulo, sita à Travessa do
Carvalho número vinte e três, em Lisboa, e estando representada a Mesa da
Assembleia Geral, por Carlos Pinto, Suplente, a Mesa da Assembleia Regional do
Sul, por Mafalda Santos, delegados das Listas A, Carlos Vilela Lúcio, João Maria
Trindade e Joana Cintra Gomes, e delegados das Listas B, Francisco Berger e José
Romano, candidatas aos órgãos nacionais e regionais do Sul para o mandato dois
mil e oito a dois mil e dez. A primeira sessão de trabalho decorreu até às vinte e
quatro horas daquela data e uma segunda sessão de trabalho teve início às dez
horas do dia dezoito de Outubro sendo encerrada às dezasseis horas.

Foi registado que deram entrada na sede nacional 1.159 votos por correspondên-
cia. Deste número total, a Comissão Eleitoral considerou inválidos 164 votos
pelas razões que de seguida se discriminam:
❚ dois (2), por apresentação fora de prazo determinado no Regulamento Eleitoral;
❚ oitenta (80), por falta de autenticação (assinatura) do membro e falta de
fotocópia do Bilhete de Identidade;
❚ dois (2), por quebra de anonimato;
❚ quinze (15), por não terem sido encerrados no envelope «voto secreto»;

❚ seis (6), por impossibilidade de confirmação de assinatura no confronto com o
Bilhete de Identidade ou o registo (ficha de inscrição) na Ordem;
❚ um (1), por duplicação de voto do membro número 5240, tendo sido apenas um
deles validado;
❚ cinquenta e oito (58), por não efectividade de direitos (quotas em atraso).

A Comissão Eleitoral considerou válidos os seguintes votos, nas situações 
enunciadas:
❚ um (1), o envelope «voto secreto» foi introduzido na urna, apesar de o
sobrescrito de votação conter um boletim de voto fora do envelope; este boletim
de voto não foi considerado; 
❚ um (1), relativo a um membro jubilado em 2005 que no Caderno Eleitoral estava
inibido de votar por falta de liquidação de quotas, incorrectamente, dado que os
membros jubilados estão isentos de quotização;
❚ dois (2), por aceitação do envio de cópias do Bilhete de Identidade por fax, como
meio de prova da assinatura realizada no sobrescrito de votação, por parte dos
membros números 1727 e 8554.

Foram descarregados nos cadernos eleitorais 995 eleitores e os envelopes «voto
secreto» em igual número foram introduzidos na urna que esteve selada até ao
início da contagem dos votos expressos nas Assembleias Eleitorais.

Aos dezoito dias do mês de Outubro de dois mil e sete realizaram-se na Sede da
Ordem dos Arquitectos, Edifício Banhos de São Paulo, sita na Travessa do Carvalho
número vinte e três, em Lisboa, as Assembleias Eleitorais para a eleição dos
Órgãos Nacionais e Regionais do Sul para o triénio 2008/2010. Apresentaram-se
duas listas candidatas aos órgãos nacionais às quais foram atribuídas as letras A e
B e duas listas candidatas aos órgãos regionais do Sul às quais foram igualmente
atribuídas as letras A e B. 
A Secção Eleitoral – sede nacional funcionou ininterruptamente entre as dezas-
sete e as vinte e duas horas com duas Mesas, tendo sido distribuído a cada uma
delas, respectivamente, o Caderno Eleitoral dos membros 1 a 7503 e o Caderno
Eleitoral dos membros 7504 a 15701, constando deste segundo Caderno dois
membros honorários com os números 25197 e 25207. O funcionamento das
Mesas da Secção Eleitoral, nos termos regulamentares, foi assegurado pela Mesa
da Assembleia Geral, representada por Carlos Guimarães, Presidente, Sara
Godinho, Primeira Secretária, Carlos Pinto, Suplente, pela Mesa da Assembleia
Regional do Sul, representada por Mafalda Santos e João Ricardo Dias Cardoso,
os delegados das Listas A, Flávio Barbini, Ricardo Carvalho, Carlos Vilela Lúcio e
Joana Cintra Gomes, e os delegados das Listas B, Francisco Berger, José Romano,
Ana Martins do Carmo, Maria João Maia Rebelo, Pedro Formosinho Sanchez e Ana
Paula Correia Rainha, candidatas aos órgãos nacionais e regionais do Sul para o
mandato dois mil e oito a dois mil e dez.
Escrutinados os votos presenciais e os votos por correspondência, foram conside-
rados nulos catorze (14) votos por correspondência: dez (10) por identificarem o
membro eleitor (assinatura no envelope «voto secreto») e quatro (4) por os enve-
lopes «voto secreto» conterem mais do que um boletim de voto para cada órgão.
Regista-se que foram incorrectamente aceites dois (2) votos de eleitores não
constantes nos Cadernos Eleitorais que se apresentaram nesta Secção Eleitoral;
um (1), respeitante a um eleitor inscrito no Caderno Eleitoral da Secção Eleitoral a
funcionar no Núcleo do Médio Tejo (Abrantes) e um (1) que não constava de qual-
quer Caderno Eleitoral por não ser membro da Ordem à data da Convocatória das
Assembleias Eleitorais.
Regista-se ainda a reclamação apresentada telefonicamente pelo membro nº.
10580, arquitecto Pedro Manuel da Silva Faria, junto da Comissão Eleitoral
Regional Sul, por se ter visto impedido de votar na mesa eleitoral da delegação de
Castelo branco por não constar nos cadernos eleitorais dessa mesa.

A Comissão Eleitoral detectou um discrepância nos resultados dos Órgãos
Nacionais e Regional Sul, ocorrida na Assembleia de Voto da Sede Sul, e que origi-
nou a existência de mais votos na urna que votos expressos descarregados nos
cadernos eleitorais, designadamente mais sessenta e seis (66) votos nos Órgãos
Nacionais e mais vinte e cinco (25) votos nos Órgãos Regionais Sul. Na impossibi-
lidade de proceder à sua verificação, conferência e rectificação, a Comissão
Eleitoral decidiu homologar os resultados.

Recebidas as actas da totalidade das Secções de Voto, registaram-se os seguin-
tes resultados:

ORGÃOS NACIONAIS
ASSEMBLEIA ELEITORAL DO NORTE
(CINCO SECÇÕES ELEITORAIS)
Lista A 570
Lista B 189
Brancos 76
Nulos 10
Total de Membros inscritos no Caderno Eleitoral 5 141
Total de votos expressos 845
Percentagem de votos expressos 16,4%

ASSEMBLEIA ELEITORAL DO SUL
Lista A 892
Lista B 503
Brancos 79
Nulos 16
Total de Membros inscritos no Caderno Eleitoral 9 371
Total de votos expressos 1 423
Percentagem de votos expressos 15,1%

TOTAL NACIONAL
Lista A 1 462 votos
Lista B 692 votos
Brancos 155
Nulos 26

CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE DELEGADOS
(APLICADO O MÉTODO DE HONDT)
Lista A 11 delegados
Lista B 5 delegados

TOTAL DE MEMBROS INSCRITOS NO CADERNO ELEITORAL 14 512
TOTAL DE VOTOS EXPRESSOS 2 269
PERCENTAGEM DE VOTOS EXPRESSOS 15,6%

ÓRGÃOS REGIONAIS DO SUL
ASSEMBLEIA ELEITORAL DO SUL (CINCO SECÇÕES ELEITORAIS)
Lista A 826
Lista B 511
Brancos 83
Nulos 30

CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE DELEGADOS
(APLICADO O MÉTODO DE HONDT)
Lista A 4 delegados
Lista B 3 delegados

TOTAL DE MEMBROS INSCRITOS NO CADERNO ELEITORAL 9.371
TOTAL DE VOTOS EXPRESSOS 1.424
PERCENTAGEM DE VOTOS EXPRESSOS 15,1%

O Acto Eleitoral decorreu com normalidade e a não existir contestação até às dezano-
ve horas do próximo dia vinte e três de Novembro de dois mil e sete, estes resultados
serão considerados definitivos.

Lisboa, aos sete dias do mês de Novembro de dois mil e sete

A MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
O Presidente Carlos Guimarães
A Primeira Secretária Sara Godinho 
O Suplente Carlos Pinto

A MESA DA ASSEMBLEIA REGIONAL DO SUL
O Presidente Victor Mestre
A Secretária Mafalda Santos 

DELEGADOS DAS LISTAS A
Flávio Barbini, Carlos Vilela Lúcio

DELEGADO DA LISTA B
Nuno Leónidas

A NORTE
TOMARAM POSSE NOVOS ÓRGÃOS SOCIAIS
De acordo com os resultados eleitorais, no passado dia 7 de Novembro tomaram
posse, no auditório do Clube Literário do Porto, os órgãos sociais da Secção Regional
Norte eleitos para o mandato 2008/2010:

Lista A 486
Lista B 318
Brancos 43
Nulos 5

Aplicado o Método de Hondt, o Conselho Regional de Delegados será constituído por
4 delegados da Lista A e 3 delegados da Lista C.

OS ELEITOS
MESA DA ASSEMBLEIA REGIONAL
Presidente Carlos Adriano Macedo Prata 1578 N

Secretário Pedro Duarte Santos Alarcão e Silva 3286 N

Secretário Francisco Vieira de Campos 4864 N

SuplenteLuís Manuel Ferreira Rodrigues 4473 N

CONSELHO REGIONAL DE DELEGADOS
1 Jorge Manuel Rodrigues da Costa 2919 N

2 Ricardo Pereira Vieira de Melo 3866 N

3 Carlos Fernando da Costa Antunes 8523 N

4António Manuel de Belém Lima 1374 N

5Pedro Manuel de Oliveira Aroso 1311N

6Luís Pinto de Faria 6059 N

7Eugénio Simão Teixeira de Sousa 6248 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

PROCESSO 
ELEITORAL
ORGÃOS SOCIAIS

2008
2010
Na reunião conjunta das Comissões Eleitorais para 
os órgãos nacionais e regional sul do passado dia 7 de
Novembro, “concluiu-se que o acto eleitoral ainda não
estava encerrado e só após a elaboração da acta das
assembleias de voto, se iniciaria a contagem do prazo de
reclamações” assim como  “ponderadas todas as questões,
a comissão decidiu, por unanimidade validar os resultados
expressos na acta provisória, assumindo o respectivo texto,
isto é, as discrepâncias e a impossibilidade de as corrigir”
(conforme Acta Sete da Comissão Eleitoral, disponível em
www.arquitectos.pt e estabeleceu um novo prazo de
reclamações, que termina no próximo dia 23 de Novembro
pelas 19 h 00.
Publicamos na íntegra a Acta da Comissão Eleitoral – órgãos
nacionais e regionais do sul, datada de 7 de Novembro de
2007, que valida os resultados eleitorais do passado dia 18
de Outubro, tendo as Listas A, encabeçada ao CDN por João
Belo Rodeia e ao CDRS por Leonor Cintra Gomes, vencido as
eleições.
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