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PARECER DIZ QUE 
AUTARQUIAS NÃO PODEM OBRIGAR 
A INSCRIÇÃO DE ARQUITECTOS
O Conselho Directivo Regional do Sul (CDRS) pediu um parecer
jurídico sobre duas questões frequentemente colocadas pelos
arquitectos relativamente a regulamentos municipais. Na 8.ª reu-
nião plenária, a 8 de Maio passado, o CDRS tomou conhecimento
do parecer que é divulgado na íntegra em www.oasrs.org.
A primeira questão tem a ver com a imposição de inscrição por
algumas câmaras municipais aos arquitectos que tendem subme-
ter à apreciação projectos de obras. 
O parecer afirma que «uma norma de regulamento municipal que
imponha a inscrição obrigatória dos técnicos que pretendam sub-
meter à apreciação de Câmara Municipal os projectos da sua auto-
ria, estabelecendo um procedimento não previsto no Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi dada pela
Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, viola o disposto no número 3 do
artigo 3.º do mesmo diploma, sendo por isso inválida». 
Quanto à segunda questão (obrigatoriedade de inscrição na
Ordem dos Arquitectos dos licenciados em arquitectura que exer-
çam as funções de arquitecto na administração pública), o pare-
cer conclui pela obrigação legal de inscrição como membro efecti-
vo na Ordem dos Arquitectos. 

CONSELHO REGIONAL DE ADMISSÃO SUL
ESTRATÉGIA E OBJECTIVOS
O Conselho Regional de Admissão Sul (CRA-S) irá a partir desta
data aproveitar também este meio de comunicação, para divulgar
notícias e informações relativas à Admissão. Começaremos por
dar conta da actividade até agora desenvolvida, num plano mais
genérico, para futuramente nos debruçarmos sobre aspectos
mais concretos deste órgão.
O CRA-S, eleito em Dezembro de 2007, tem vindo a trabalhar na
área da Admissão sobre dois grandes objectivos iniciais: a norma-
lização dos processos de admissão que estavam pendentes; a
definição de uma estratégia e objectivos futuros para o normal
funcionamento deste órgão.
Desta forma, e apesar do curto período de tempo que caracteriza
a actividade do CRA-S, já nos foi possível concluir o primeiro
objectivo, que condicionava o bom funcionamento e imagem da
Ordem. Os processos pendentes foram resolvidos caso a caso e
no cumprimento do disposto no Regulamento de Inscrição em
vigor. Como é do conhecimento geral, este regulamento veio sim-
plificar muito do processo de admissão à Ordem. Se por um lado,
isso se traduz numa melhoria e clareza das regras de acesso, por
outro levanta diversos problemas relativos à verificação e à quali-
dade dos diversos estágios submetidos ao CRA-S.
Tendo isso em consideração, o segundo grande objectivo traçado
subdivide-se em duas prioridades com horizontes temporais dis-
tintos: a um nível mais imediato os aspectos relacionados com o
modo de implementação do actual Regulamento de Inscrição; e a
outro nível, com um horizonte temporal mais alargado, a reflexão
sobre o futuro do Sistema de Admissão. 
No que respeita à implementação do actual Regulamento de Ins-
crição, pretende-se optimizá-lo, no que são as suas possibilidades
actuais, baseando-se sobretudo na Ficha de Inscrição e Conclusão
do estágio, e na Formação Obrigatória e Complementar. Estas
duas ferramentas permitem-nos, por um lado, conhecer as diver-
sas entidades de acolhimento, patronos e estagiários e, por outro,
melhorar a formação profissionalizante dos candidatos, confor-
me objectivos do RI. No entanto, a forma como estão formatadas
estas duas componentes não é a ideal e mantém o CRA-S com um
conhecimento longínquo dos estágios. No intuito de melhorar
essa área temos vindo a propor uma série de pequenas alte-
rações que têm vindo a ser introduzidas.
Relativamente à segunda prioridade, a reflexão sobre o futuro do
Sistema de Admissão, pretendemos vir a poder apresentar um
contributo informado, logo que surja a oportunidade de debate e
revisão deste assunto, que se considera essencial. 
O CRA-S assume o interesse, enquanto participante activo num
processo de revisão do RI previsto para o final de 2009, em alargar
o âmbito desse processo à revisão do próprio Sistema de Admissão.
O CONSELHO REGIONAL DE ADMISSÃO SUL

CâMARA DE ARRAIOLOS ASSINOU 
PROTOCOLO COM ORDEM
AS DUAS INSTITUIÇÕES ASSINARAM UM ACORDO PARA REALI-
ZAR ACÇÕES NOS DOMÍNIOS DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE
ARQUITECTO, DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ARQUITECTURA E DA
SENSIBILIZAÇÃO DOS CIDADÃOS PARA A ARQUITECTURA E O
TERRITÓRIO.
A autarquia alentejana compromete-se a integrar arquitectos
«para a prática efectiva dos actos próprios da profissão», respei-
tar o regulamento de deontologia dos arquitectos ou promover
acções de formação para arquitectos em regime liberal sobre pro-
cedimentos e normas legais.
Garante, através deste acordo, que em todas as obras públicas
municipais o projecto de arquitectura é apreciado e elaborado por
arquitectos. 
No que respeita à autoria, pretende valorizá-la através da identi-
ficação dos autores nos edifícios municipais, do levantamento e
classificação de imóveis e conjuntos urbanos significativos e de
acções de sensibilização junto da população. Prevê, ainda, a iden-
tificação das obras que constam do «Inquérito à Arquitectura do
Século XX», um levantamento feito pela Ordem dos Arquitectos.
A promoção de concursos de arquitectura para projectos de edifí-
cios municipais e o incentivo à realização de obras particulares
são outros pontos previstos, assim como a clarificação e rapidez
na apreciação interna de processos e na prestação da informação
técnica sobre apreciação de processos aos arquitectos.
À Ordem compete desenvolver acções de sensibilização sobre os
trabalhos dos arquitectos na melhoria da qualidade do ambiente
construído; facilitar o acesso aos arquitectos municipais nas
acções de formação contínua a realizar pela Ordem; privilegiar o
procedimento por concurso público e disponibilizar os serviços
para assessorar a preparação e lançamento de concursos.
A Ordem dos Arquitectos vai colaborar na preparação e execução de
um plano estratégico para responder, a nível local, às prioridades de
desenvolvimento sustentável para cumprimento da Agenda Local XXI.
Vai colaborar, ainda, na classificação de imóveis e conjuntos urba-
nos, no lançamento de prémios municipais de arquitectura, em
acções de sensibilização para a arquitectura e o território nas
escolas de ensino básico e bibliotecas municipais em coordena-
ção com a autarquia ou colaborar na divulgação e discussão públi-
ca dos processos de transformação do território. 
Na origem do acordo está uma reunião entre as duas entidades
para a preparação de um concurso público para a requalificação
do Castelo de Arraiolos, tendo a Ordem proposto que a assessoria
técnica pudesse ser prestada ao abrigo de um protocolo.

PLANO E RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 
Os documentos apreciados na Assembleia Regional do passado dia 
5 de Junho, podem ser consultados pelos membros da Ordem e por
todos os interessados no site www.oasrs.org (menu OASRS/Direcção/Plano

de Actividades e Relatório de Actividades).

PLANO DE RECUPERAÇÃO DE QUOTAS
Com o intuito de capacitar todos os Membros da SRS para usufruí-
rem na plenitude os seus direitos e novos serviços que irão ser
disponibilizados, ajudando-nos a construir um futuro mais sólido
para a profissão, a SRS vai encetar um plano de recuperação de
quotas, facilitando o pagamento das mesmas, conforme a dispo-
nibilidade de cada membro. Neste sentido, o CDRS está receptivo
a tratar caso a caso, de acordo com as solicitações. 
Para tal, até 30 de Setembro, poderemos aceitar e acordar planos 
de pagamento, disponibilizando desde já o endereço electrónico
recuperacao.quotas@oasrs.org e atendimento pelo Arq. José
Manuel Rodrigues (Tesoureiro do Conselho), Tel. 213 241 173 
ou 213 241 150, às terças e quintas entre as 11 às 13h30.

CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS
«ON-LINE»
NA SEQUÊNCIA DE UM SEMINÁRIO SOBRE O NOVO CÓDIGO DOS
CONTRATOS PÚBLICOS ORGANIZADO PELA OA-SRS EM COLABO-
RAÇÃO COM A SOCIEDADE DE ADVOGADOS SÉRVULO & ASSOCIA-
DOS, A 26 DE MAIO PASSADO, FOI DESENVOLVIDO O SITE
HTTP://CONTRATOSPUBLICOS.OASRS.ORG, QUE PRETENDE SER
UM GUIA INFORMATIVO PARA TODOS OS ARQUITECTOS. 
O novo Código dos Contratos Públicos, CCP (Decreto-Lei 18/2008,
de 29 de Janeiro, que entra em vigor em 30 de Julho de 2008)
introduz o concurso de concepção como procedimento próprio
para a adjudicação de planos e projectos do âmbito da arquitectu-
ra. É visto como uma oportunidade para os principais promotores
de obra pública definirem uma política de aquisição de serviços de
arquitectura que venha a produzir um património construído
isento de atrasos de execução, desvios orçamentais e que seja
dignamente representativo da causa pública.
A Ordem dos Arquitectos acompanhou o desenvolvimento do novo
CCP e encontra inscrita no seu Estatuto, de acordo com a alínea q)
do art.º 3.º, a colaboração na organização e regulamentação de
concursos de concepção. Não obstante, a natureza destes proce-
dimentos cruza duas das suas principais atribuições: a promoção
da arquitectura e a valorização profissional dos seus associados.
É de facto explícito que o «Concurso de Concepção», como forma
de adjudicação do projecto, é uma modalidade que garante a qua-
lidade da obra construída e a justa concorrência entre os arqui-
tectos. Resultarão edifícios que correspondem com a função
social da arquitectura, promovendo-se o pensamento crítico e a
participação pública.
É no prosseguimento destes objectivos que a Ordem dos Arqui-
tectos conta, há mais de duas décadas, com um Serviço de Con-
cursos que colabora com entidades promotoras, públicas e priva-
das, na organização de Concursos. Presta assessoria técnica nos
procedimentos e nomeia jurados.
No caso do novo CCP foi tornado muito mais transparente o pro-
cesso de contratação, pela eliminação do patamar das consultas
prévias, que redundava em procedimentos fechados, sem que
existisse a efectiva exposição pública à concorrência. Vedava à
generalidade dos arquitectos o acesso à encomenda de projectos
de menores dimensões.
Foi em algumas das especificidades do caso português que a
Ordem dos Arquitectos fundou os pareceres que informaram o
desenvolvimento desta legislação: Portugal tem uma das mais
elevadas taxas de arquitectos per capita de todo o espaço euro-
peu; Portugal tem uma das classes de profissionais que mais
reconhecimento internacional tem obtido; Portugal tem uma das
mais jovens classes de profissionais de todo o espaço europeu.
Estando estabelecido na União Europeia que a exposição à concor-
rência é o princípio em torno do qual devem girar todos os proce-
dimentos de aquisição pública de bens e serviços, é natural que, à
semelhança dos diplomas anteriores, se mantenha a figura do
concurso público como o procedimento que melhores benefícios
obterá na referida aquisição pública.
A forma do «Concurso de Concepção» é aquela que temos sempre
promovido como a mais ajustada à encomenda de planos e pro-
jectos, porque expõe à concorrência o objecto do fornecimento ao
invés das condições para o desenvolvimento desse serviço. 
Será necessário que as entidades promotoras tomem consciência
que ao adjudicar um plano ou projecto a uma equipa estão tam-
bém a seleccionar um objecto que mais tarde se consubstanciará
num edifício, num arranjo urbano ou num troço de cidade.

MARKETING CARTÃO PROTOCOLOS 
DÁ DESCONTOS AOS ARQUITECTOS  
No último Boletim Arquitectos referiu-se que a OA-SRS celebrou um
protocolo com a CP que concede aos membros, estagiários e colabo-
radores uma redução de 20% nos preços das viagens em Classe Con-
forto ou 1.ª Classe nos comboios Alfa Pendular e Intercidades. O pro-
tocolo entrou em vigor a 1 de Maio e, entretanto, foi enviado para
casa dos membros com as quotas em dia um cartão (cartão proto-
colo) que pode ser usado como comprovativo para qualquer proto-
colo que a OA -SRS tenha subscrito. Os restantes membros podem
receber o cartão aquando da regularização da sua situação. 
Informações actualizadas: www.oasrs.org (menu Comunicação/Marketing/

Protocolos empresariais)

A SUL

CAPA MUSEU IBERÊ CAMARGO, PORTO ALEGRE, ÁLVARO SIZA
Inaugurou, no dia 30 de Maio, o Museu Iberê Camargo, um dos mais extraordinários edifícios de Álvaro Siza, cujo projecto mereceu o Leão de Ouro na Bienal de Arquitectura de Veneza de 2002. Situado em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul,
junto ao estuário do Guaíba, é o primeiro edifício do mestre português no Brasil e destina-se a acolher as quatro mil obras do pintor gaúcho Iberê Camargo, um dos grandes mestres do expressionismo brasileiro. Talvez que esta premissa, aliada ao
amplo horizonte da terra brasileira - e do local - e aos ecos da sua arquitectura moderna, tenha permitido a generosa ousadia deste novo museu. Ousadia que certamente contribuirá para aproximar arquitecturas e arquitectos dos dois países. Porém,
importa sobretudo destacar o papel cada vez mais relevante da arquitectura portuguesa como recurso de afirmação internacional de Portugal e espera-se, assim sendo, outra ousadia neste reconhecimento por parte do nosso Estado. Álvaro Siza está
de parabéns, como estão os brasileiros e os portugueses por esta obra que, estamos certos, fará história.  JOÃO BELO RODEIA, PRESIDENTE DA ORDEM
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DECLARAÇÕES DE INSCRIÇÃO NA OA 
PROCEDIMENTO DE ENVIO
De acordo com o "Regulamento de certificação de inscrição na
OA", de 13 de Maio de 2004, os Membros da OA podem requerer
aos Conselhos Directivos Regionais a emissão da Declaração que
certifica a sua inscrição.
O Conselho Directivo Regional do Norte (CDRN), por decisão
voluntária que remonta ao ano de 2005, envia pelo correio no fim
de cada semestre (de 15 a 20 de Dezembro e de 15 a 20 de Junho)
para validação da inscrição correspondente ao semestre seguin-
te, a dita declaração, evitando, desta forma, aos seus membros os
custos de deslocações desnecessárias à sua sede.
Assim, o CDRN irá proceder, no dia 16 de Junho, ao envio, via CTT,
das declarações semestrais de certificação de inscrição na OA,
respeitantes ao 2.º semestre de 2008.
De acordo com os procedimentos que o CDRN tem vindo a praticar,
as reclamações de extravio, pelas quais não se pode responsabili-
zar, deverão ser apresentadas até ao dia 16 de Julho. Até esta data,
a emissão e envio da 2.ª via do documento, decorrente de reclama-
ção de extravio, não terá custos adicionais. Posteriormente à data
referida a emissão de uma 2.ª via do documento é paga (¤10).
Consulte mais informações sobre o envio em em www.oasrn.org > membros

ELEIÇÕES NO NÚCLEO 
DE ARQUITECTOS DA REGIÃO DE VISEU 
ACTO ELEITORAL 
O Acto Eleitoral decorreu no dia 12 de Junho, entre as 21 e as 23
horas, na sala D. Duarte, no Hotel Grão Vasco, em Viseu. Registou-
-se apenas uma lista candidata.
LISTA A
PRESIDENTE Francisco Pires Keil do Amaral (299)

VOGAL Cândido Miguel M. da Cruz Mota (1449)

VOGAL Ana Maria Ferreira de Carvalho (4340)

VOGAL André Soares Oliveira (15720)

VOGAL José Pedro Coelho Pereira Lopes Correia (16223)

SUPLENTE Liliana Cristina Barros Fraga da Costa (15721)

SUPLENTE Ana Cláudia Santos Brás (16224)

O programa da Lista pode ser consultado em www.oasrn.org > Convocatórias

REORGANIZAÇÃO DO SÍTIO
WWW.OASRN.ORG 
O site www.oasrn.org está em processo de reorganização. 
Em Abril foi criada a página Membros, com informação específica,
organizada em 4 áreas:
❚ Actualização de dados;
❚ Quotas
❚ Protocolos
❚ Bolsa de representantes.
Na área Quotas está disponível informação sobre as várias Formas de
Pagamentos, e sobre o Plano de Recuperação de Quotas em atraso. 
O Plano é uma decisão do actual Conselho Directivo Regional
Norte, na definição do seu Plano de Actividades para 2008. A sua
aplicação será personalizada a partir da análise de cada caso, pos-
sibilitando a resolução da dívida em pagamentos parcelares,
mediante a situação de cada membro.
Na área Protocolos está disponível informação específica sobre
cada um dos protocolos, nacionais e regionais, em vigor, organiza-
dos segundo os temas: seguradoras, instituições bancárias, servi-
ços médicos/apoio domiciliário, aluguer e comercialização de via-
turas, hotelaria e similares, reprografias/papelarias/livrarias,
software/assistência informática, formação, viagens/transpor-
tes, e lazer e outros 
Consulte www.oasrn.org > Membros 

Em Maio foi reformulada a Página OA-SRN, passando a dispor de
6 sub-menus:
❚ Estatuto;
❚ Regulamentos, regulamentos actualmente em vigor na OA,
disponíveis também em formato pdf; 
❚ Órgãos, composição nominal dos órgãos dos Conselhos da SRN; 
❚ Pelouros, estrutura de pelouros e áreas de responsabilidade do
CDRN, assim como a indicação dos coordenadores, assessores e
funcionários.
❚ Plano de Actividades, está disponível o plano relativo a 2008
❚ Relatório de Actividades, está disponível o relatório de 2007,
elaborado pela anterior direcção.
Consulte em www.oasrn.org > OASRN 

Na página Contactos, além da identificação de todos os espaços
da OA-SRN, estão disponíveis os contactos de telefone, e-mail e
horário de atendimento específicos de cada serviço e pelouro e
órgão da OA-SRN.
Consulte em www.oasrn.org > CONTACTOS 

ASSEMBLEIA REGIONAL NORTE
Realizou-se a 4 de Junho, no Cinema Passos Manuel, no Porto, a
Assembleia Regional do Norte. Da Ordem de Trabalhos constaram
os pontos:
1. Apreciação do Relatório de Actividades do CDRN do ano de 2007;
2. Apreciação do Plano de Actividades do CDRN para o ano de 2008;
3. Outros Assuntos.
Consulte na página www.oasrn.org > OASRN, o relatório de actividades OASRN 2007 e o
plano de actividades OASRN 2008. Consulte também a acta da Assembleia Regional
Norte  em www.oasrn.org > Convocatórias

EM TRâNSITO 
#019 DAVID AJAYE 
A OA-SRN recebeu, a 23 de Maio na Casa da Música, o arquitecto
David Adjaye. A sua passagem pelo Porto no âmbito do ciclo 'em
trânsito', no qual apresentou a conferência «Recent Works»,
decorreu no seguimento do convite da Tektónica para proferir
uma conferência em Lisboa. 

#020 WILLIAM CURTIS 
E EDUARDO COMAS
Na sequência do Seminário "Rethinking Le Corbusier", em Lisboa,
a OA-SRN convidou, no âmbito do ciclo 'em trânsito', William Cur-
tis e Eduardo Comas, que proferiram, a 29 de Maio no Auditório
Fernando Távora (FAUP), respectivamente, as conferências «On
Transforming Le Corbusier: India and Latin América» e «Lucio
Costa e Oscar Niemeyer: Suites Brasileiras».

10.º ANIVERSÁRIO DA OA
BOLSA DE VOLUNTÁRIOS
25 DE JUNHO, DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO
Estão abertas as candidaturas para a criação de uma bolsa de
voluntários para colaborarem na organização da Festa do 10º Ani-
versário da Ordem , que acontece na sua futura sede, na Rua Álva-
res Cabral, n.º 136, Porto, a 4 de Julho, a partir das 22 horas.
Os candidatos devem ter disponibilidade nos dias anteriores à
Festa e no próprio dia 4 de Julho até às 5h00 da manhã.
As candidaturas devem ser submetidas para o e-mail
cultura@oasrn.org com os seguintes dados:
❚ Nome; ❚ Contacto; ❚ CV em anexo; ❚ Tipo de disponibilidade
(parcial/ total)
Após a apreciação dos dados mencionados, os voluntários selec-
cionados serão contactados e convocados para uma reunião de
esclarecimento em local a designar.

3.ª EDIÇÃO DO PRÉMIO FERNANDO
TÁVORA COM DESTAQUE NA IMPRENSA
A proposta de viagem «Arquitectura para o desenvolvimento. Inter-
venções de emergência e de permanência no sudoeste asiático» da
arquitecta Maria Moita, vencedora da 3.ª edição do Prémio Fernan-
do Távora, tem suscitado grande curiosidade por parte da imprensa.
Em entrevista ao Jornal Construir, Maria Moita, dá a conhecer um
pouco mais da proposta vencedora, fala na importância da atri-
buição do Prémio, explica a escolha do tema e as partilha expecta-
tivas sobre a viagem.
Consulte a entrevista e outras notícias publicadas na imprensa em www.oasrn.org >
Prémio Fernando Távora 

ENDEREÇOS ELECTRÓNICOS DOS
ÓRGÃOS E SERVIÇOS NACIONAIS
No âmbito da reorganização dos serviços nacionais, em curso, o
Conselho Directivo Nacional criou endereços electrónicos que
reflectem a sua organização em pelouros, coincidentes com os
cinco grandes objectivos (definidos no programa de candidatura)
que estruturam as principais actividades da direcção nacional.
Com o mesmo propósito, o de agilizar a comunicação, foi desen-
hada uma rede de endereços dos órgãos nacionais que permite
uma distribuição mais eficaz, dirigida à especificidade das áreas
de actuação ou competências de cada um deles.
MIGUEL JUDAS, PELOURO ORGANIZAÇÃO

SOBRE A OBRIGATORIEDADE 
DO LIVRO DE RECLAMAÇÕES 
A Ordem informou os seus membros da necessidade de disporem
do referido Livro e de as eventuais reclamações serem dirigidas à
ASAE enquanto entidade reguladora mas a aplicação do Decreto-
-Lei n.º 371/07, de 6 de Novembro, nos gabinetes de arquitectos,
suscita dúvidas.
Instituído o princípio geral de adopção do Livro importa esclarecer
se as características da prestação de serviços de arquitectura
preenchem todos os requisitos da sua obrigatoriedade. Com
apoio jurídico, o Conselho Directivo Nacional está a discutir a
questão com a Direcção-Geral do Consumidor e a ASAE para,
quando existir entendimento, poder prestar as informações
necessárias aos seus membros.

A NORTE NACIONAL
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SUBSCREVA O CORREIO ELECTRÓNICO
SEMANAL NA PÁGINA ‘MENSAGEIRO’
WWW.OASRN.ORG > MENSAGEIRO

ÓRGÃOS NACIONAIS
ASSEMBLEIA GERAL
assembleia@ordemdosarquitectos.pt

CONSELHO NACIONAL DE DELEGADOS
delegados@ordemdosarquitectos.pt

CONSELHO DIRECTIVO NACIONAL

PRESIDÊNCIA
presidencia@ordemdosarquitectos.pt

PELOUROS

ARQUITECTURA
arquitectura@ordemdosarquitectos.pt

PROFISSÃO
profissao@ordemdosarquitectos.pt

CONHECIMENTO
conhecimento@ordemdosarquitectos.pt

ORGANIZAÇÃO
organizacao@ordemdosarquitectos.pt

INTERNACIONALIZAÇÃO
internationalizacao@ordemdosarquitectos.pt

CONSELHO FISCAL NACIONAL
fiscal@ordemdosarquitectos.pt

CONSELHO NACIONAL DE ADMISSÃO
admissao@ordemdosarquitectos.pt

COLÉGIOS DE ESPECIALIDADE
COLÉGIO DA ESPECIALIDADE DE URBANISMO
urbanismo@ordemdosarquitectos.pt

SERVIÇOS NACIONAIS
DEPARTAMENTOS
GESTÃO
dg@ordemdosarquitectos.pt

UNIDADE DE MARKETING E PUBLICIDADE
um@ordemdosarquitectos.pt

ARQUITECTURA E PROFISSÃO
dap@ordemdosarquitectos.pt

GABINETE DE ADMISSÃO
ga@ordemdosarquitectos.pt

PRODUÇÃO
dp@ordemdosarquitectos.pt
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DISSE NUNO TEOTÓNIO PEREIRA (“ESCRITOS”, 1996) QUE “A
INVESTIGAÇÃO SOBRE A CASA E O BAIRRO” FOI “O TEMA MAIS
CONSTANTE DOS ANOS 50 AOS 90 … FORMANDO UMA RIQUÍSSIMA
E CONSCIENTE EXPERIMENTAÇÃO SOBRE A TIPOLOGIA, A CONS-
TRUÇÃO E OS TRAÇADOS URBANOS.” ELE REFERIA-SE A UMA
INVESTIGAÇÃO FEITA, NA PRÁTICA, NA PROMOÇÃO DE “HABITAÇÃO
SOCIAL”, E, A PROPÓSITO, FAÇAMOS UM PEQUENO EXERCÍCIO
MENTAL E IMAGINEMOS A ARQUITECTURA HABITACIONAL DO
NOSSO SÉCULO XX SEM OS MUITOS BONS EXEMPLOS DE “HABITA-
ÇÃO SOCIAL”! O QUE TERIA SOBRADO, COM QUALIDADE ARQUITEC-
TÓNICA, SERIA MUITO POUCO; E, ASSIM, HÁ QUE RECONHECER “A
RELEVÂNCIA DA HABITAÇÃO SOCIAL NA ORIGEM DA ARQUITECTU-
RA CONTEMPORÂNEA” (TEMA, ALIÁS, DE UM EXCELENTE ARTIGO
DE JESUS LÓPEZ DÍAZ).

Pensar a Arquitectura e pensar o habitar, do bairro à casa, foram
preocupações que marcaram, há 60 anos, o 1.º Congresso Nacional
de Arquitectura e que pontuam o actual Plano Estratégico de
Habitação (PEH, em desenvolvimento e disponível no site do Insti-
tuto da Habitação e da Reabilitação Urbana/IHRU, o anterior Insti-
tuto Nacional de Habitação/INH).

Em 1948 o 1.º Congresso centrou-se em dois temas: “A Arquitectura
no Plano Nacional”, onde foi defendida a criação do que seria, sem
dúvida, um utilíssimo Instituto Superior do Urbanismo e da Habita-
ção, multidisciplinar e para estudo das amplas matérias do habitar;
e o “Problema Português da Habitação”. Neste último tema chegou-
se, entre outras, às seguintes conclusões: “que o Estado encare o
problema da habitação económica, pondo de parte a preocupação
de recuperar directamente o capital nele investido”; que “se não
confundam «casas baratas» com «habitações económicas»; “que se
não construam bairros exclusivamente destinados a uma determi-
nada classe, o isolados, e que nunca se desprezem as considerações
de distância … assegurados meios eficientes de transporte colectivo
…”; “que sejam demolidos os grupos ou zonas de habitações insalu-
bres, criando-se espaços verdes em sua substituição ou aproveitan-
do-se o terreno resultante para fins de manifesta utilidade pública”;
“impedimento de toda e qualquer especulação com terrenos”; e,
para rematar esta síntese, e pedindo-se uma leitura ampla desta
recomendação (pensando-se nos grupos sociais mais sensíveis e
menos reivindicativos), “que no estudo da habitação se considere o
desenvolvimento moral e físico da criança”.

As actas do 1.º Congresso encerram com a apresentação pormeno-
rizada, feita por Miguel Jacobetty, das novas habitações económi-
cas em Alvalade, Lisboa, já então um caso de referência em termos

de inovação bem fundamentada, e provavelmente o único plano
urbano português verdadeiramente integrado em termos físicos e
sociais, e uma apresentação que é ainda hoje fundamental para
todos aqueles que estudam o habitar – são, por exemplo, bem sig-
nificativas as referências a Alexander Klein.

Estávamos em Junho de 1948, mas passados 60 anos o “Problema
Português da Habitação” é, ainda, grave quantitativa e qualitati-
vamente. Lembra-se o estudo de Raul da Silva Pereira que referia,
antes de 1970, um deficit habitacional de cerca de 500.000 fogos,
e faz-se a comparação com as carências de 2008, já referidas no
PEH: mais de 500.000 fogos sobrelotados, 190.000 fogos muito
degradados, 69.000 famílias em alojamentos partilhados, 50.000
famílias inscritas para habitação social, 27.300 famílias em barra-
cas ou similares, 11.000 imigrantes mal alojados, 5.000 sem-abri-
go, e 250.000 pessoas portadoras de deficiência e em habitações
não adequadas.

As referidas conclusões do 1.º Congresso são retomadas, por
outras palavras, no PEH, que integra cinco eixos fundamentais:
três mais activos e ligados à dinamização do arrendamento, ao
aumento da oferta de Habitação a Custos Controlados (HCC) e à
reabilitação habitacional; e dois eixos mais de enquadramento,
sendo um de análise continuada das acções a empreender e outro
de incentivo a uma inovação fundamentada que considera, espe-
cificamente, a adequação e diversificação de soluções, caminho
este no qual se conta com a participação do LNEC (uma coopera-
ção iniciada, há cerca de 50 anos, entre o LNEC e as Habitações
Económicas, HE-FCP) e se sublinha o trabalho que está ser desen-
volvido pelas cooperativas da FENACHE, no âmbito da Carta da
Qualidade da Habitação Cooperativa (2005), por vezes em parce-
rias com municípios, em intervenções habitacionais com soluções
de sustentabilidade ambiental (ex., casos em Matosinhos, Porto,
V. Nova de Gaia e Salvaterra de Magos, e com a C. M. de Odivelas),
e em outros soluções inovadoras como está a ser o caso da pro-
posta de um leque de novas soluções habitacionais para jovens
em zonas urbanas centrais, numa parceria entre a FENACHE e a C.
M. de Cascais.

Em termos de uma cultura arquitectónica residencial, o PEH
defende, e bem: o habitar a cidade, a diversidade de usos, os valo-
res de proximidade e de sociabilidade, o protagonismo dos espaços
intermédios, a importância da experimentação e do retomar de
protótipos, a associação entre investigação e projecto, o aprofun-
damento da reflexão sobre os parâmetros de habitabilidade na
reabilitação, o privilegiar do conforto ambiental e o desenvolvi-

mento da adaptabilidade doméstica. E nesta matéria refere-se que
muitas soluções de “habitação social” realizadas nos últimos 20
anos em Portugal estão já nestes caminhos qualitativos em ter-
mos de integração urbana, dimensão humanizada, equipamento,
escala geral, diversificação e desconcentração de soluções, quali-
dade do desenho de Arquitectura e aproximação aos modos de
vida e à satisfação do habitante – e tal é constatável num recente
livro, que regista e apresenta cerca de 250 conjuntos meritórios
financiados pelo INH (editado pelo Instituto, hoje IHRU, em 2006.

Para o futuro, em toda a habitação de interesse social feita de
novo ou reabilitada, há que erradicar, totalmente, os erros passa-
dos, quer em termos de excessos de repetição e/ou de dimensão,
quer em termos de reduzida qualidade arquitectónica e, para tal,
é útil aprender com o que de melhor se fez nos, globalmente,
excelentes 23 anos de promoção habitacional do INH, nos exce-
lentes 25 anos das HE-FCP (lembremos Alvalade de Faria da Costa
e Ramalde de Távora), na excelente escola do GTH, em Lisboa
(lembremos Olivais Norte), e com o leque tipológico dos primeiros
bairros sociais portugueses, do FFH e do SAAL (lembremos a
Bouça de Siza Vieira, recentemente acabada e reabilitada pela ini-
ciativa cooperativa); e aprender com estes exemplos é entender a
sua vivência própria e a sua importância urbana, pois, hoje em dia,
promover a habitação de interesse social tem de ser proporcionar
habitação com qualidade a quem não a tem e, simultaneamente,
dar mais coesão, mais vida e mais qualidade arquitectónica aos
sítios urbanos apurados para tais intervenções, (re)constituindo-
se vizinhanças amigáveis e tipologicamente criativas e coerentes.

A cidade habitada é hoje um tema central, pois estamos no limiar de
uma sociedade maioritariamente urbana, marcada pelas redes de
comunicação e pelo reequacionar da concentração, da densificação
e da (re)estruturação por serviços comuns (lembre-se a subida dos
preços dos combustíveis), caracterizada por importantes carências
habitacionais quantitativas, ligada a um conceito de habitar consi-
derado como um serviço amplo e diversificado, e potencialmente
servida por uma qualidade arquitectónica do habitar com facetas
muito ricas e não apenas mensuráveis, e tudo isto poderá ter refle-
xos muito positivos e amplos, seja na satisfação e na alegria de
quem habita, seja na melhoria das nossas condições económicas
globais, pois há aqui, claramente, um ampliar estratégico da conhe-
cida importância do sector de promoção habitacional.

ANTÓNIO BAPTISTA COELHO 
Arquitecto, doutor em Arquitectura, investigador e chefe do Núcleo de Arquitectura e
Urbanismo (NAU) do LNEC, presidente da Direcção do Grupo Habitar, Vice-presidente
da Nova Habitação Cooperativa (NHC)

A ARQUITECTURA E O PROBLEMA
PORTUGUÊS DA HABITAÇÃO, 1948-2008

Quatro exemplos entre tantos possíveis (uma promoção das HE-FCP e exemplos dos três tipos de promoção de Habitação a Custos Controlados financiada pelo INH - cooperativa, municipal e por empresas): uma das “células sociais” de Alvalade, projecto urbano de Faria da
Costa, cerca de 1948; a cooperativa de Habitação de Massarelos, Porto, 1994, de Francisco Barata e Manuel Fernandes de Sá; o pequeno bairro do Telheiro em S. Mamede de Infesta, C. Municipal de Matosinhos, 2001, de Manuel Correia Fernandes; e o conjunto no Amparo,
Funchal, empresa Imopro, 2006, de Carla Baptista e Freddy Ferreira César.



NA MANHÃ DE 3 DE JUNHO DE 1948 REUNIA A 5.ª SESSÃO DE TRABALHOS DO 1.º CONGRESSO NACIONAL DE ARQUITECTURA,
ORGANIZADO PELO SINDICATO NACIONAL DOS ARQUITECTOS (SNA), COM O PATROCÍNIO DO GOVERNO, PARA DISCUTIR E
VOTAR AS CONCLUSÕES DO TEMA I – A ARQUITECTURA NO PLANO NACIONAL. A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS CONCLUSÕES
DO TEMA II – O PROBLEMA PORTUGUÊS DA HABITAÇÃO OCUPARIAM OS CONGRESSISTAS NA TARDE DO DIA SEGUINTE.
OS TRABALHOS FORAM ENCERRADOS A 4 DE JUNHO E REGISTADOS NUMA PUBLICAÇÃO QUE CONTÉM AS TESES, AS
CONCLUSÕES E VOTOS DO 1.º CONGRESSO, UM DOCUMENTO QUE MANTÉM UMA «SURPREENDENTE ACTUALIDADE». 
EM 1978, CONSTITUI-SE A ASSOCIAÇÃO DOS ARQUITECTOS PORTUGUESES (AAP) QUE, NO SEU 4.º CONGRESSO (PORTO,
1986), APROVA UMA PROPOSTA DE ESTATUTO PARA A SUA TRANSFORMAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO PÚBLICA, O QUE SE
CONFIRMA EM 1988.
A 3 DE JULHO DE 1998, DATA EM QUE É PUBLICADO O SEU ESTATUTO, EM ANEXO AO DECRETO-LEI N.º 176/98, «A ASSOCIAÇÃO
DOS ARQUITECTOS PORTUGUESES PASSA A DESIGNAR-SE POR ORDEM DOS ARQUITECTOS». UMA PRETENSÃO QUE JÁ TINHA
SIDO FORMULADA PELOS CORPOS DIRECTIVOS DA SOCIEDADE DOS ARQUITECTOS PORTUGUESES NOS ANOS 30. 
UM DOS EVIDENTES RESULTADOS DO CONGRESSO É A AFIRMAÇÃO DE UMA IDENTIDADE PROFISSIONAL PELOS ARQUITECTOS
PORTUGUESES. EM 1979, O LOGÓTIPO DA AAP PROPOSTO POR ANA FILIPA TAINHA É SELECCIONADO POR CONCURSO E NÃO É
ALTERADO ATÉ HOJE. TRADUZIR UMA IDENTIDADE PROFISSIONAL ASSOCIADA A UMA NOVA ORGANIZAÇÃO PREPARADA PARA AS
NECESSIDADES E SUPORTES DE COMUNICAÇÃO DOS NOSSOS DIAS É O MOTE PARA O CONCURSO DA NOVA IMAGEM DA ORDEM.
O «INQUÉRITO À ARQUITECTURA REGIONAL PORTUGUESA» (IARP), COMUMMENTE DESIGNADO PELO TÍTULO DA OBRA
PUBLICADA PELA PRIMEIRA VEZ EM 1961 – «ARQUITECTURA POPULAR EM PORTUGAL», É OUTRO DOS RESULTADOS DO
CONGRESSO. A «ARQUITECTURA POPULAR DOS AÇORES», NA CONTINUIDADE DO IARP E COM O ENSEJO DE ALARGAR O
ÂMBITO DO LEVANTAMENTO AO PORTUGAL INSULAR, COMEÇANDO PELO ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES, FOI PUBLICADA EM
2000. HÁ MUITO ESGOTADA, É REEDITADA NO FINAL DE 2007.

3 DE JULHO 2008
10 ANOS DE ORDEM 
DOS ARQUITECTOS
60 ANOS DO 1.º CONGRESSO
NACIONAL DE ARQUITECTURA
SALÃO NOBRE DO INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO, 18H30
ABERTURA SESSÃO SOLENE ARQ. JOÃO BELO RODEIA, PRESIDENTE DA ORDEM DOS ARQUITECTOS

CONFERÊNCIAS 
«O CONGRESSO E ‹OS VERDES ANOS› 50» ARQ. ANA TOSTÕES, VICE-PRESIDENTE DA ORDEM DOS ARQUITECTOS

«RELEMBRANDO O CONGRESSO DE 48» DRA ANA ISABEL RIBEIRO, MESTRE EM HISTÓRIA 

«NOTAS SOBRE O 1.º CONGRESSO» ARQ. FRANCISCO DA SILVA DIAS, PROVEDOR DA ARQUITECTURA

DEPOIMENTOS DE ALGUNS DOS INTERVENIENTES NO CONGRESSO DE 1948
LANÇAMENTO DA EDIÇÃO FAC-SIMILADA DAS «TESES» DO 1.º CONGRESSO NACIONAL 
DE ARQUITECTURA ARQ. JOSÉ ANTÓNIO BANDEIRINHA, CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA

TOMADA DE POSSE COMISSÃO INSTALADORA DO COLÉGIO DA ESPECIALIDADE DE URBANISMO
LANÇAMENTO CONCURSO PARA A NOVA IMAGEM DA ORDEM DOS ARQUITECTOS
LANÇAMENTO CONCURSO PARA A SELECÇÃO DA EQUIPA EDITORIAL DO J-A 2009-2011
ENCERRAMENTO

4 DE JULHO 2008
LANÇAMENTO DA ARQUITECTURA
POPULAR DOS AÇORES (2.ª EDIÇÃO)
CASA DOS AÇORES EM LISBOA, RUA DOS NAVEGANTES 21, 19H
ABERTURA SESSÃO SOLENE
APRESENTAÇÃO DA OBRA PELOS AUTORES ANA TOSTÕES, FILIPE JORGE SILVA, JOÃO VIEIRA CALDAS, 

JOSÉ MANUEL FERNANDES,  MARIA DE LURDES JANEIRO, NUNO BARCELOS E VÍTOR MESTRE

COCKTAIL

FESTA NA FUTURA SEDE DA SRN
RUA ÁLVARES CABRAL 136, PORTO, 22H
APRESENTAÇÃO PROJECTO DA NOVA SEDE ATELIER NPS

APRESENTAÇÃO DOCUMENTÁRIO SOBRE A NOVA SEDE «OBSERVATÓRIO ABERTO» ESTÚDIO 384

INAUGURAÇÃO EXPOSIÇÃO «EM OBRA» DE LUÍS FERREIRA ALVES, COMISSARIADA PELO ARQ. PEDRO BANDEIRA

(CO-ORGANIZAÇÃO OA-SRN/DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA DA UNIVERSIDADE DO MINHO)

LANÇAMENTO PROJECTO OQUPAS *
DJS VICENTE ABREU E HANG–THE–DJ (NÉLSON GOMES)

CONVITE 1.º CONGRESSO NACIONAL DE ARQUITECTURA
EDIÇÃO FACSIMILADA
O I Congresso Nacional de Arquitectura, realizado em 1948 pelo então Sindicato Nacional dos Arquitectos,
constitui um marco fundamental na vida dos arquitectos portugueses. 
Momento de viragem na reconquista da liberdade de expressão dos arquitectos, contou com uma
larguíssima participação da classe dos arquitectos que o elegeu como espaço de afirmação da
arquitectura moderna, sem constrangimentos nem obrigatoriedades de estilo, reclamando a
industrialização e a participação dos arquitectos: na escala da cidade; no ordenamento do território; na
resolução do problema da habitação. As Teses constituem um valioso documento de uma surpreendente
actualidade. 
Para assinalar a celebração do 10.º aniversário da Ordem dos Arquitectos a publicação das teses
apresentadas há 60 anos significa não só fixar a memória, mas sobretudo oferecer às novas gerações o
testemunho dessa vitalidade.
Trata-se de uma edição facsimilada com a novidade da inclusão da tese apresentada por Artur Andrade,
não incluída na publicação orginal, a que se acrescenta um pequeno caderno com imagens, um conjunto
de textos de enquadramento e um DVD contendo depoimentos dos arquitectos participantes que
reflectem – hoje – sobre o significado do Congresso.
JOÃO BELO RODEIA, PRESIDENTE

ANA TOSTÕES, VICE-PRESIDENTE

1.º CONGRESSO NACIONAL DE ARQUITECTURA 
MAIO/JUNHO DE 1948

PROMOVIDO PELO SINDICATO NACIONAL DOS ARQUITECTOS  

COM PATROCÍNIO DO GOVERNO

RELATÓRIO DA COMISSÃO EXECUTIVA, CONCLUSÕES E VOTOS DO CONGRESSO

AAVV

EDITORES: Ana Tostões e Ana Silva Dias

EDIÇÃO: Ordem dos Arquitectos

DIMENSÕES: 23,4x16,5, 296 (+ LXVIII) p.

LISBOA, JUNHO 2008

PVP (IVA INCLUÍDO): ¤15

20% DESCONTO NO LANÇAMENTO 

ARQUITECTura popular dos açores (2.ª EDIÇÃO)
Constituindo o registo incomparável de um modo de vida e de uma arquitectura em desaparecimento.
Indispensável aos estudiosos, tornou-se, também, um precioso auxiliar do viajante que é alertado para
o que de outra forma provavelmente lhe escaparia, encontrando aqui um complemento explicativo para
as construções que vê já truncadas, transformadas, ou descontextualizadas.
Este livro estuda a arquitectura vernácula açoriana e o seu contexto territorial. Em 1982/1983, quando
os autores percorreram exaustivamente as nove ilhas do arquipélago, esse território era ainda
dominado por uma activa ruralidade que o extremo isolamento tinha acentuado. Tanto o ambiente
campesino como a nobre placidez dos núcleos urbanos pouco diferiam do tempo em que Vitorino
Nemésio assinalava que 
“os Açores não figuram entre as rotas turísticas mundiais” (Corsário das ilhas, 1956). 
Hoje os Açores estão na rota do turismo cultural e científico. A exuberância e a variedade do território
açoriano podem ser apreciadas com a mesma intensidade com que o foram no passado. A arquitectura,
porém, sobretudo a arquitectura rural e em particular as construções de apoio à produção agrícola,
tem sido adaptada às novas condições de vida.
A presente obra dá a perceber mais claramente como a arquitectura foi, e é, parte integrante da paisagem.

ARQUITECTURA POPULAR DOS AÇORES
2.ª EDIÇÃO

AAVV

COORDENAÇÃO: JOÃO VIEIRA CALDAS

EDIÇÃO: ORDEM DOS ARQUITECTOS

LISBOA, OUTUBRO 2007 

ISBN 978-972-8897-23-9 

PVP (IVA INCLUÍDO): ¤60

20% DESCONTO NO LANÇAMENTO 

OQUPAS
Uma nova linha de programação da OA-SRN, cuja 1.ª fase se desenvolverá entre Julho 2008 e Abril 2009.

Para além de actividades estritamente disciplinares na área da arquitectura, conferências, ciclos de vídeo, acções de formação,

workshops, exposições, entre outras iniciativas, o projecto OQUPAS desenvolverá iniciativas que fomentarão a colaboração com

outras áreas e disciplinas criativas.

PARCEIRO DAS EDIÇÕES APOIOS

CASA DOS AÇORES EM LISBOA
INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

*
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A DECORRER
CONCURSOS PÚBLICOS PARA 
A ELABORAÇÃO DE PROJECTOS
DOS CENTROS ESCOLARES DE
VAGOS, CALVÃO, OUCA E
GAFANHA DA BOA HORA.
Entidade Promotora Câmara
Municipal de Vagos, com Apoio
Técnico da OA-SRN.
Tipo de Procedimento Concursos
Públicos para trabalhos de
concepção, de uma fase, sujeitos a
anonimato. Os concursos são abertos
a equipas projectistas que, para além
do Arquitecto Coordenador, sejam
necessariamente constituídas pelos
técnicos das especialidades
consideradas indispensáveis ao
desenvolvimento do projecto.
Objectivo Selecção do projecto que
melhor responda aos pressupostos
enunciados nos Processos de
Concurso, com vista à subsequente
adjudicação da prestação de serviços,
por Ajuste Directo, ao concorrente
classificado em primeiro lugar.
Júris Constituídos por três
elementos, integrarão dois
Arquitectos, um dos quais designado
pela OA-SRN.
Prémios Está prevista a atribuição de
três prémios pecuniários de, respec-
tivamente, 10.000, 5.000 e 3.000
euros, e duas Menções Honrosas de
natureza não pecuniária, para cada
um dos procedimentos.
Processos de Concurso Encontram-
-se disponíveis para consulta nas
Secções Regionais da Ordem e na
Secção Administrativa do
Departamento de Desenvolvimento 
e Obras Públicas do Município de
Vagos, durante os respectivos
horários de funcionamento.
As cópias dos Processos de Concurso,
constituídos por peças em suporte
de papel e em suporte digital, podem
ser adquiridas na Câmara Municipal
de Vagos. O custo de cada um dos
Processos é de 50 euros (+ IVA). 
CONCURSO PÚBLICO PARA A
ELABORAÇÃO DO PROJECTO DO
CENTRO ESCOLAR DE VAGOS 
Elaboração de projecto, desenvolvido
ao nível de “Estudo Prévio
simplificado”, de uma Escola Básica
Integrada com Jardim de Infância
(EBI/JI), para um total de 1100 alunos,
100 de Educação Pré-Escolar, 300 do
1.º Ciclo do Ensino Básico e 700 do 2.º
e 3.º Ciclos do Ensino Básico.
Recepção dos trabalhos até 2 de
Julho.
CONCURSO PÚBLICO PARA A
ELABORAÇÃO DO PROJECTO DO
CENTRO ESCOLAR DE CALVÃO 
Elaboração de projecto, desenvolvido
ao nível de “Estudo Prévio
simplificado”, de um Centro Escolar de
tipologia EB1/JI, para um total de 450
alunos, 150 de Educação Pré-Escolar
e 300 do 1.º Ciclo do Ensino Básico.
Recepção dos trabalhos até 7 de
Julho. 
CONCURSO PÚBLICO PARA A
ELABORAÇÃO DO PROJECTO DO
CENTRO ESCOLAR DE OUCA 
Elaboração de projecto, desenvolvido
ao nível de “Estudo Prévio
simplificado”, de um Centro Escolar de
tipologia EB1/JI, para um total de 350
alunos, 150 de Educação Pré-Escolar
e 200 do 1.º Ciclo do Ensino Básico.
Respostas aos pedidos de
esclarecimento, até 30 de Junho; 
Recepção dos trabalhos até 21 de
Julho. 

CONCURSO PÚBLICO PARA A
ELABORAÇÃO DO PROJECTO DO
CENTRO ESCOLAR DE GAFANHA
DA BOA HORA 
Elaboração de projecto, desenvolvido ao
nível de “Estudo Prévio simplificado”, de
um Centro Escolar de tipologia EB1/JI,
para um total de 350 alunos, 150 de
Educação Pré-Escolar e 200 do 1.º Ciclo
do Ensino Básico.
Recepção dos trabalhos até 11 de
Agosto de 2008.
Município de Vagos

Rua da Saudade, 3840-420 Vagos

Tel. 234 799 600. Fax 234 799 607.

www.cm-vagos.pt

OA-SRN, Pelouro da Encomenda

Tel. 22 074 250. Fax 222 074 259
concursos@oasrn.org

CONCURSO PÚBLICO DE IDEIAS
PARA A REQUALIFICAÇÃO E
ORDENAMENTO DA FRENTE DE
MAR DA PRAIA DE FARO 
Concurso com assessoria técnica dos
serviços de concursos da OA-SRS,
promovido pela Secretaria de Estado
do Turismo (através da Direcção
Regional da Economia do Algarve). 
Pretende-se estabelecer um
Programa Base de intervenções, de
reconversão e requalificação
urbanas, integração paisagística e
uso sustentável dos recursos,
destinadas a constituir as linhas de
orientação de futuros planos
municipais de ordenamento e de
outros projectos que a Câmara de
Faro deseja promover para
consolidar e melhorar as actuais
condições da oferta turística, que
importa qualificar, sem esquecer,
contudo, a necessária articulação
com os núcleos piscatórios pré-
existentes, cuja requalificação deve,
também, ser assegurada.
www.oasrs.org

CONCURSO PÚBLICO DE IDEIAS
PARA A REQUALIFICAÇÃO DO
CASTELO DE ARRAIOLOS 
Com assessoria técnica da OA-SRS,
desenvolve-se em duas fases e tem
por objectivo a selecção das cinco
melhores propostas com vista à
escolha das equipas técnicas que
serão posteriormente convidadas 
a apresentar um estudo mais
desenvolvido.
O conjunto de intervenções
propostas deve abarcar dois níveis
de interacção:
a) O programa específico a
desenvolver intramuralhas de forma
a acolher as funções descritas no
ponto b) Programa de Intervenção.
Destaca-se a intenção prioritária de
viabilizar o cerramento do recinto
amuralhado, permitindo a
gestão/dinamização do mesmo,
nomeadamente com iniciativas de
carácter cultural/recreativo.
Pretende-se igualmente criar
condições de acolhimento a
visitantes (cafetaria / I.S. Pública),
de forma a complementar a oferta
que a visita a este local já apresenta.
Referência ainda para a
necessidade de reservar uma área
que será ocupada por animais –
ovelhas – por forma a poder acolher
um programa denominado «ciclo da
ovelha ao tapete» em colaboração
com o futuro museu do tapete a
localizar na zona central da vila; 
b) As interligações entre o Castelo e
o resto do aglomerado, nomeada-
mente a colina de São Pedro, onde
se localiza um conjunto de antigos

moinhos de vento, actualmente
desactivados. Relativamente a este
objectivo, destaca-se a intenção da
Câmara de Arraiolos em promover a
implantação de novos equipamentos
culturais – centro interpretativo do
tapete, Casa Dórdio Gomes, Núcleo de
Arte Sacra – os quais se pretendem
integrados numa lógica plural de
dinamização da vida urbana,
complementando e ampliando a
oferta cultural existente.
A ligação física à colina do Castelo
insere-se naturalmente nesta rede
de percursos e deverá ser objecto de
propostas específicas. As questões
que envolvem o estacionamento
automóvel deverão igualmente ser
contempladas neste item.
www.oasrs.org

CONCURSO DE IDEIAS PARA A
ÁREA NORTE DO PORTO DE
COPENHAGA
O Concurso, com assessoria da
Associação dos Arquitectos da
Dinamarca (AA), é promovido por CPH
CITY, pelo Município de Copenhaga e
pelo porto da mesma cidade,
podendo o vencedor do Concurso ser
consultado no subsequente processo
de planeamento.
Pretende-se criar um troço de cidade
sustentável baseado em 6 temas-
chave: uma cidade ‘eco-friendly’;
vibrante; inclusiva; na água;
dinâmica; e de mobilidade universal.
Ou seja, uma estratégia de
desenvolvimento para NORDHAVEN,
uma vasta área que se deverá
desenvolver em 50 anos. Este novo
pedaço de cidade poderá contar
40.000 residentes e trabalhadores,
estimando-se que se construam 3-4
milhões de m2, de forma faseada. Na
1.ª fase construir-se-ão 500.000m2,
em 60 hectares, entre habitação e
área comercial.
Apresentação de propostas até 26 de
Setembro.
Prémios: 3.000.000 DKK (cerca de
¤400.000)
www.oasrs.org

RESULTADOS
PRÉMIO AICA 2007
Anunciado no dia 2 de Maio,
distinguiu na categoria
«Arquitectura» o trabalho de criação
de João Mendes Ribeiro, na dupla
vertente de arquitecto e cenógrafo.
O Júri desta edição do Prémio da
Associação Internacional de Críticos
de Arte integrou Rui Mário Gonçalves,
Leonor Nazaré, João Pinharanda,
Nuno Crespo, Ana Tostões, Michel
Toussaint e Ricardo Carvalho. 

NOVO EDIFÍCIO DA ACADEMIA
DAS ARTES, TALLIN, ESTÓNIA
A Ordem dos Arquitectos tomou
conhecimento da atribuição do
terceiro prémio neste concurso
internacional de arquitectura ao
arquitecto Paulo Teixeira de Sousa
(NERALP – Arquitectura, Engenharia
e Construções, Lda) através do
Instituto Camões. Ao projecto
«português», Arts Factory, foi
atribuído um prémio no valor 
de ¤25 000. 
Os resultados do concurso estão em  
http://www.arhliit.ee/en/uudised/
uudiste_arhiiv?news_id=314

CONCURSOS

CONCURSO PÚBLICO, NO ÂMBITO DA UNIÃO EUROPEIA, PARA A 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

Arquitectos Rui Lacerda, Francisco
Mangado e João Álvaro Rocha
“A cidade e a sua evolução produzem
vazios que, bem administrados, podem
ser uma oportunidade para o
desenvolvimento e melhoria da mesma.” 

Cirurgias Urbanas, Lda.
“ Cintura Verde – Novo
Espaço Público para 
Cidade Sustentável”

Atelier do Corvo, Arquitectura e Urbanismo.
“(...) Dois princípios fundamentais (...):
1) unir por fim duas áreas da cidade separadas pelo corte
longitudinal que a via-férrea criou (...) e potenciar o grau de
permeabilidade e fluidez que o desenho de uma cidade
regular possibilita; 2) ligar através de um passeio verde 
o vale do rio largo a Norte com a ribeira de Silvade, a Sul.”

O Júri propôs a atribuição dos
seguintes Prémios, homologados
pela Câmara Municipal de Espinho
(CME):
1.º Prémio Arquitectos Rui Lacerda,
Francisco Mangado e João Álvaro
Rocha;
2.º Prémio Cirurgias Urbanas, Lda;
3.º Prémio Atelier do Corvo,
Arquitectura e Urbanismo.
No projecto apresentado pelos
arquitectos Rui Lacerda, Francisco
Mangado e João Álvaro Rocha, o Júri
destacou a “(...) solução desenvolvida
com base numa matriz de desenho
de pavimento – rede distorcida –  que
tudo parece unir, cerzir ou regular,
donde emergem construções
pontuais, quase sempre associadas a

espaços verdes e espelhos de água,
dotados de grande flexibilidade e
adaptabilidade à mudança de usos
de um espaço público
contemporâneo.”
Do trabalho apresentado pelo
concorrente Cirurgias Urbanas, Lda,
foi sublinhada pelo Júri, “(...) a ideia
de um contínuo verde de ligação
entre as ribeiras, desenvolvida de
uma forma coerente e equilibrada,
bem resolvida em termos viários e
com grande simplicidade e eficácia
no topos Norte e Sul da área de
intervenção.”
A proposta do Atelier do Corvo,
Arquitectura e Urbanismo, refere o
Júri, assenta na “(...) fusão entre o
conceito de “corredor verde” e um

outro, o de dar continuidade à
malha urbana, assegurando e (...)
reforçando as ligações viárias e
pedonais no sentido Nascente/
Poente, como forma de contrariar a
tentação da leitura na longitudinal 
e retomar o Mar como ponto de
atracção natural da Cidade.”
O Júri foi presidido pelo Presidente
da CME, e integrou o Vice-presidente
e a Presidente da Assembleia
Municipal da CME, o Eng. José Carlos
Chiquilho (designado pela REFER),
os arquitectos Isabel Zenha e
Agostinho Sousa (designados pela
CME), o Arq. Carlos Sárria (convidado
pela CME) e os Arquitectos Nuno
Portas e Carlos Prata (designados
pela OA-SRN).

PRÉMIO INTERNACIONAL TEKTÓNICA’08 
PARA ALDEIA QUE É UM TABULEIRO DE JOGO
De entre 35 propostas apresentadas
a concurso, o Júri atribuiu o Prémio e
uma Menção Honrosa e nomeou
ainda oito para integrarem a
exposição e respectivo catálogo
monográfico produzidos para a 10.ª
Tektónica, de 20 a 24 de Maio. 

JOGO DE TABULEIRO 
O Prémio foi atribuído à proposta de
Marco Alexandre Simões da Silva e
Nuno Costa Brás, que apresentaram
«(…) a solução mais completa do
ponto de vista da integração dos
sistemas construtivos e dos sistemas
relacionados com a auto-suficiência
e sustentabilidade. (…)», refere a
acta do Júri. 
«Esta aldeia é um jogo. Tal como
aqueles jogos de damas ou xadrez,
em que a caixa que os guarda se
transforma no tabuleiro. Transporta-
se o jogo para onde se quer, abre-se
a caixa, desdobra-se o tabuleiro,
colocam-se as peças e joga-se,
habita-se de uma forma sustentável. 
A caixa é um semi-reboque alterado

de um camião que leva esta aldeia
sobre rodas a diversos locais,
colocando à disposição o jogo e a sua
mensagem. Joga-se numa praça,
num descampado, junto a uma praia,
num parque de estacionamento... 
O tabuleiro surge do rebatimento de
planos laterais da caixa, formando-se
dois grandes planos: O inferior é o
plano do jogo, o superior, plano
técnico e de ensombramento. 
As peças são módulos funcionais
que, tal como um canivete suíço ao
abrir-se, respondem a múltiplas
funções, consoante o modo de
abertura, as combinações, os
espaços e funções que se desejarem.
Dois módulos móveis são a excepção,
peças especiais que jogam fora do
tabuleiro ao encontro de novos
jogadores.» 

Menção Honrosa 
INSTANTE OÁSIS 
LOK Ana Isabel Valfigueira, Pedro
Januário Gomes, Pedro Viana e João
Trigo 

Nomeados para a exposição 
e catálogo 
3 X MÓDULO 
Nuno Castro 
CONTENTOR DE VIDA 
Susana Soares Saraiva 
RE-COOPERAR 
Helena Gomes e Lara Plácido 
ECO.ZIP 
Carlos Graça e Lucas Campos 
AO LARGO DA ALDEIA 
Jorge M. N. Ferreira, Luís Barros
Virote e Marco Rodrigues 
DE VOLTA À NATUREZA 
Alberto Craveiro e Teresa Mesquita 
com a colaboração de Filipa Craveiro
e Luís Vidal 
EXPANDING BOX 
Elsa Caeiro, Ana Salvador e Tatiana
Gaspar 
DO YOU WANT TO PLAY? 
Cláudia Cordeiro, Sofia Azevedo 
e Silva com a colaboração de Carlos
Cordeiro

PRÉMIO Jogo de Tabuleiro Marco Alexandre Simões da Silva e Nuno Costa Brás

MENÇÃO HONROSA Instante Oásis Ana Isabel Valfigueira, Pedro Januário Gomes, Pedro Viana e João Trigo



ARQUITECTURA 
EM LUGARES COMUNS
IDEIAS E PROJECTOS 
PARA O VALE DO AVE
Editores: André Tavares e Ivo Oliveira
Fotografias: Filipe Jorge 
e João Armando Ribeiro
Textos: Álvaro Domingues e Cidália Silva
Projectos: Vários autores
Edição: Dafne Editora
Dimensões: 22,5x15, 132 p.
Porto, Abril 2008
ISSN: 978-989-95159-8-7
PVP (IVA incluído): ¤15

«Este livro publica os projectos de
arquitectura apresentados ao
«Concurso de Ideias transições no
Vale do Ave», enquadrados por dois
textos que serviram como apoio ao
enunciado do problema e por um
texto crítico que procura fazer um
balanço dos resultados. Há, ainda,
dois olhares fotográficos que
procuram, com crueza, assegurar ao
leitor o contexto concreto no qual
este debate está inserido.
A hipótese desta publicação nasceu
da dificuldade, cada vez mais
presente, em encontrar os
instrumentos de acção
arquitectónica e transformação
para um território que tem vindo a
ser estudado sob múltiplos
aspectos. É comum dizer que o
crescimento urbano dos últimos
anos tem «devorado» a paisagem,
criando lugares estranhos e difíceis
de definir. O fenómeno não é
recente mas tem ganho uma
expressão cada vez mais
considerável, sobretudo porque
uma parte muito significativa da
população já habita nestas áreas
urbanas e não na cidade canónica.
Olha-se hoje com algum desespero
para estes lugares comuns e, se a
reacção emocional é geralmente
negativa, os arquitectos, e a
disciplina da arquitectura em
particular, afligem-se em encontrar
para ele soluções de projecto
operativas e qualificadas.
(…) Neste concurso tratou-se de
propor uma nova modalidade de
encomenda, que conseguisse
conjugar as dimensões pública e
privada em simultâneo com as
pressões financeiras e ambientais a
que estão sujeitos os novos
territórios do urbano. Pressupunha-
se que o confronto com uma escala e
forma de encomenda menos usual
poderia permitir a formulação de
propostas inovadoras. (…)»
Excerto do prefácio assinado pelos
editores e por Marta Labastida,
Cidália Silva, João Rosmaninho DS e
João Cabeleira

> 17 AGOSTO
LE CORBUSIER, ARTE DA
ARQUITECTURA
Museu Colecção Berardo, Praça 
do Império, Lisboa. Todos os dias 
das 10 às 19h; à sexta, até às 22h. 
Entrada gratuita.
Está em Lisboa a maior retrospectiva
do trabalho do "arquitecto do
século”, uma exposição do Vitra
Design Museum, em colaboração
com o Royal Institute of British
Architects (RIBA), o Netherlands
Architecture Institute (NAI
Rotterdam) e a Fondation Le
Corbusier. É complementada com a
exposição "Construção-Composição"
que testemunha a relação
excepcional que nasceu entre 
o fotógrafo Lucien Hervé e 
Le Corbusier.
«(…) Apesar das críticas que o seu
trabalho enfrentou, Le Corbusier
(1887-1965) influencia ainda hoje 
a arquitectura e o planeamento
urbanístico. Deste modo, esta
exposição propõe uma perspectiva
decididamente contemporânea,
tendo em consideração as mais
recentes pesquisas e o discurso
actual em torno de Le Corbusier. 
(…) Três categorias relativamente
autónomas – Contextos, Privacidade
e Publicidade e Arte Construída –
destacam os temas-chave da obra de
Le Corbusier: o seu fascínio pela
metrópole moderna, o seu
entusiasmo pelo Mediterrâneo e
pelo Oriente, a sua inclinação para as
formas orgânicas na década de
1930, e o seu interesse pelas novas
tecnologias e pelos media. Só no
contexto destes e doutros aspectos
é possível proporcionar um
entendimento completo de uma
obra que se expressa numa
interacção cada vez mais intensa
entre a arquitectura, o urbanismo, a
pintura, o design, o cinema e outras
disciplinas.»
Do texto de Mateo Kries (curador,
Vitra Design Museum) 
Tel. 213 612 400.
www.museuberardo.com

> 1 NOVEMBRO
LISBOA – 1758 O PLANO 
DA BAIXA – HOJE
Pátio da Galé, Praça do Comércio,
Lisboa
Exposição organizada pelo pelouro
do urbanismo e planeamento
estratégico com apoio do pelouro da
cultura da Câmara Municipal de
Lisboa no âmbito das comemorações
dos 250 anos do plano aprovado pelo
Marquês de Pombal para a zona da
Baixa de Lisboa.
A exposição é organizada em parceria
com a Associação de Turismo de
Lisboa e tem coordenação científica
dos arquitectos Ana Tostões, da
Universidade Técnica de Lisboa, e de
Walter Rossa, da Universidade de
Coimbra.

CICLO DE DEBATES
ESTATUTO/ESTÁ
TUDO EM DICUSSÃO
Ciclo de debates sobre o estatuto
da Ordem dos Arquitectos,
organizado pela OA-SRN, para
apoiar o processo de revisão
estatutária, despoletado no último
congresso da Ordem, em 2006.
O ciclo, iniciado a 29 de Maio, tem
sessões agendadas para 7 de Julho,
13 de Outubro, 3 de Novembro e 15
de Dezembro, das 21h30 às 23h00,
no Clube Literário do Porto. 
Coordenação arq. Cristóvão Iken 
Relator crítico arq. André Tavares

Moderador arq. Jorge da Costa
intervenção de dois arquitectos
convidados em cada sessão.

07 JULHO
ÓRGÃOS E COMPETÊNCIAS DA OA 
ARQUITECTOS CARLOS
Guimarães e João Paulo
Rapagão
13 OUTUBRO
ACTOS PRÓPRIOS DO
ARQUITECTO 
Arquitectos Luís Miranda 
e Alexandre Burmester
3 NOVEMBRO 
REGIME FINANCEIRO DA OA
Arquitectos João Pedro
Guimarães e João Castro
Ferreira
15 DEZEMBRO
DEONTOLOGIA PROFISSIONAL
Arquitectos Waldemar Sá e
Pedro Vasconcelos 

29 Maio > 15 Dezembro
Clube Literário do Porto, Rua Nova da
Alfândega 22, Porto, 21h30 - 23h00
Consulte mais informações e participe no
debate através do blogue
www.oasrn.org/estatuto_em_discussao

CENTRO DE
CULTURA E LAZER
MUSEU DO ORIENTE
Inaugurado em Maio último, num
edifício dos anos 40 do século XX, que
mereceu uma adaptação coordenada
pelo Arq. João Luís Carrilho da Graça,
o Museu do Oriente exibe, através
das suas exposições testemunhos da
presença portuguesa na Ásia. 
A actividade museológica é
complementada por outras iniciativas
ligadas aos espectáculos e aos
sectores da investigação e formação,
conferindo-lhe um estatuto de centro
cultural multidisciplinar.
A Loja, Cafetaria e Restaurante
complementam as valências do
Museu do Oriente. 
Avenida de Brasília, Doca de
Alcântara Norte. Aberto das 
10 às 18h; à sexta, das 10 às 22h 
(acesso gratuito das 18h00-22h00). 
Encerra às Terças.
Tel. 213 585 200 
www.foriente.pt 

A SUL
Sílvia Leiria Viegas, arquitecta
Tatiana Mourisca, arquitecta
Tel. 213 241 140/77
formacaocontinua@oasrs.org,
formacao2@oasrs.org 
PROGRAMAS PORMENORIZADOS, 
FICHAS DE INSCRIÇÃO E PREÇÁRIO 
EM WWW.OASRS.ORG

26 > 27 JUNHO
NOÇÕES BÁSICAS DE SEGURANÇA
CONTRA INCÊNDIOS EM EDIFÍCIOS 
FORMADORES Arquitectos Paulo
Ramos e Pedro Silvano
DURAÇÃO 14h
A segurança contra incêndios
começa na arquitectura, desde
logo, pela implantação do edifício,
volumetria, vias de acesso,
compartimentação e escolha de
materiais. No entanto, nem sempre
é fácil compatibilizar a
regulamentação de SCI com a
Arquitectura.

2 JULHO
QREN – QUADRO DE REFERÊNCIA
ESTRATÉGICO NACIONAL 2007-2013
FORMADORES: Dr. Jorge Abegão e
Eng. Moura de Campos 
DURAÇÃO 3h
O Quadro de Referência Estratégico
Nacional  (QREN) assume como
grande desígnio estratégico a
qualificação dos portugueses,
valorizando o conhecimento, a
ciência, a tecnologia e a inovação,
bem como a promoção de níveis
elevados e sustentados de
desenvolvimento económico e
sociocultural e de qualificação
territorial, num quadro de
valorização da igualdade de
oportunidades e, bem assim, do
aumento da eficiência e qualidade
das instituições públicas.
A estruturação operacional do QREN
é sistematizada através da criação
de programas operacionais
temáticos e de programas
operacionais regionais para as
regiões do Continente e para as
Regiões Autónomas.
A presente acção de
sensibilização/esclarecimento visa
fornecer aos participantes
instrumentos de trabalho para que
os formandos se possam candidatar
aos diferentes programas
apresentados pelo Quadro.

DATA A DEFINIR 
JULHO 
PRINCÍPIOS BIOCLIMÁTICOS 
NA ARQUITECTURA 
FORMADOR Arq. Fausto Simões
DURAÇÃO 12 h
Pretende-se que os arquitectos
assimilem os conceitos
fundamentais dos princípios
bioclimáticos na arquitectura e
adquiram um método que lhes
permita disciplinar o
aprofundamento e a integração
destes conceitos na teoria e na
prática da arquitectura.

NOVO REGIME JURÍDICO DOS
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
FORMADOR Dr.ª Cristina Siza Vieira
DURAÇÃO 5 h
O Decreto-Lei n.º 39/2008, de 10 de
Março de 2008 e que entrou em
vigor 30 dias após esta data,
estabelece o Novo Regime Jurídico
da Instalação, Exploração e
Funcionamento dos
Empreendimentos Turísticos 

e assenta em três princípios
básicos: simplificação,
responsabilização e qualificação da
oferta.

FORMAÇÃO
DESCENTRALIZADA
Informações e inscrições junto dos
respectivos Núcleos e Delegações. 
Grupo 1 – Médio Tejo
[n.mediotejo@oasrs.org], Leiria [Tel. 244
832 518; d.leiria@oasrs.org], Portalegre
[Tel. 245 919 280;
d.portalegre@oasrs.org] e Castelo Branco
[Tel. 272 346 670;
d.castelobranco@oasrs.org]; 
Grupo 2 – Litoral Alentejano [Tel. 269 857
090; n.alentejolitoral@oasrs.org] e Baixo
Alentejo [nbaixoalentejo@oasrs.org]
Grupo 3 – Algarve [Tel. 289 822 700;
alagarve.oasrs@gmail.com]
Grupo 4 – Região Autónoma da Madeira
[Tel. 291 242 050; d.madeira@oasrs.org]
Grupo 5 – Região Autónoma dos Açores
[Tel. 296 283 201; d.acores@oasrs.org]

22 SETEMBRO
REGIME JURÍDICO –
INSTRUMENTOS GESTÃO
TERRITORIAL
Grupo 1 | Delegação Portalegre, 
Rua Almeida Sarzedas 36 – 1.º,
Castelo de Vide

23 SETEMBRO
REGIME JURÍDICO –
URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO
Grupo 4 | Delegação da Madeira, 
Rua das Hortas 55, Residências 
Costa do Sol VII, Loja S, Funchal

24 SETEMBRO
COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA
NO TRABALHO DA CONSTRUÇÃO
Grupo 3 | ANJE Algarve, Edifício Ninho
de Empresas, Estrada da Penha, Faro

25 SETEMBRO
ARQUITECTURA E SEGURANÇA
CONTRA INCÊNDIOS
Grupo 5 | Associação Nacional dos
Engenheiros Técnicos, São Miguel,
Avenida Infante D. Henrique 47 –
2.º, Ponta Delgada

26 SETEMBRO
REABILITAÇÃO URBANA
Grupo 2 | Núcleo Baixo Alentejo,
Rua D. Manuel I 30, Beja

3 NOVEMBRO
REGIME JURÍDICO 
– INSTRUMENTOS GESTÃO
TERRITORIAL
Grupo 4 | Delegação da Madeira,
Rua das Hortas 55, Residências
Costa do Sol VII, Loja S, Funchal

4 NOVEMBRO
COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA NO
TRABALHO DA CONSTRUÇÃO 
Grupo 1 | Núcleo Médio Tejo, 
Rua D. João IV 47 – 49, Abrantes

6 NOVEMBRO
ARQUITECTURA E SEGURANÇA
CONTRA INCÊNDIOS
Grupo 2 | Núcleo Litoral Alentejano,
Edifício Antigo Colégio S. José, Rua do
Parque, Santiago do Cacém

7 NOVEMBRO
REABILITAÇÃO URBANA 
Grupo 3 | Delegação da Penha da Junta
de Freguesia da Sé, Rua Jornal Folha
de Domingo, Lote 260 – Loja A, Faro

07 ARQUITECTOS

JUNHO 2008

LEITURAS AGENDA FORMAÇÃO

3 JULHO
CERIMÓNIA DE CELEBRAÇÃO
10 ANOS DE ORDEM DOS
ARQUITECTOS
60 ANOS DO 1.º CONGRESSO
NACIONAL DE ARQUITECTURA
SALÃO NOBRE DO INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO, LISBOA, 18H30
A «festa da Ordem» inclui conferências e vários lançamentos: a reedição
das «Teses» do 1.º Congresso e dois concursos.

4 JULHO
CERIMÓNIA DE LANÇAMENTO
ARQUITECTURA POPULAR  
DOS AÇORES 2.ª EDIÇÃO
CASA DOS AÇORES EM LISBOA, RUA DOS NAVEGANTES 21, 19H
Apresentação da obra pelos autores e cocktail.

FESTA NA FUTURA SEDE DA SRN
RUA ÁLVARES CABRAL 136, PORTO, 22H
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DISCURSO
DIRECTO

PROTOCOLO SECÇÕES REGIONAIS + LUSITÂNIA + SECOSE

CONSCIENTE DOS RISCOS INERENTES AO EXERCÍCIO DA PROFIS-

SÃO DE ARQUITECTO E NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

AOS SEUS MEMBROS, AS SECÇÕES REGIONAIS DA ORDEM DOS

ARQUITECTOS VÃO DISPONIBILIZAR AOS MEMBROS EFECTIVOS,

DE MODO GRATUITO, UM SEGURO DE GRUPO DE RESPONSABILI-

DADE CIVIL, QUE COBRIRÁ TODOS OS RISCOS DECORRENTES DOS

ACTOS PRÓPRIOS DA PROFISSÃO, CONSAGRADOS EM ESTATUTO,

CONFORME MINUTA DE APÓLICE QUE ESTÁ DIVULGADA NOS SITES

WWW.OASRS.ORG E WWW.OASRN.ORG. 

TENDO EM VISTA A CELEBRAÇÃO DO RESPECTIVO CONTRATO

INFORMAMOS AINDA QUE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE CADA

MEMBRO SERÃO FORNECIDOS À ENTIDADE SEGURADORA (LUSI-

TÂNIA) COM RESSALVA EXPRESSA DE EXCLUSIVA UTILIZAÇÃO

PARA O REFERIDO FIM.

TODOS OS MEMBROS QUE NÃO ESTEJAM INTERESSADOS NA ADE-

SÃO A ESTE SEGURO, DESIGNADAMENTE POR NÃO AUTORIZAREM

A COMUNICAÇÃO DOS SEUS DADOS À ENTIDADE SEGURADORA,

DEVERÃO COMUNICAR POR ESCRITO E EM CARTA REGISTADA TAL

POSIÇÃO AOS SERVIÇOS DE SECRETARIA DAS RESPECTIVAS SEC-

ÇÕES REGIONAIS ATÉ AO DIA 11 DE JULHO DE 2008. 

A NÃO COMUNICAÇÃO ATÉ ESSA DATA DA OPOSIÇÃO À REFERIDA

COMUNICAÇÃO SERÁ ENTENDIDA COMO ACEITAÇÃO DA RESPECTI-

VA ADESÃO AO SEGURO EM CAUSA. ESTE SEGURO DE GRUPO

ENTRARÁ EM VIGOR EM 31 DE JULHO DE 2008.

A CONDIÇÃO ESPECIAL DESTE PROTOCOLO PODE SER LIDA
DE SEGUIDA, AS CONDIÇÕES GERAIS PODEM SER CONSUL-
TADAS NOS SITES DAS SECÇÕES REGIONAIS.

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL
CONDIÇÃO ESPECIAL 014 – ARQUITECTOS

ARTIGO PRELIMINAR
Esta Condição Especial fica sujeita às Condições Gerais da Apólice
em título não alteradas pelo seguinte clausulado: 

ARTIGO 1.º DEFINIÇÕES
Segurado: A pessoa singular ou colectiva, tal como definida no Art.
1.° das Condições Gerais da Apólice, exclusivamente na sua quali-
dade de arquitecto e no exercício da sua actividade, incluindo os
seus empregados.
Actividade do Segurado: Exercício da Arquitectura tal como esta
actividade profissional está regulamentada nos Estatutos da
Ordem dos Arquitectos.
Empregado: O pessoal que directamente colabora com o Segura-
do, como tal definido no Art.º 1.º desta Apólice, mas que não dis-
põe, nem da qualificação de arquitecto, nem de qualquer outra
qualificação profissional relacionada com a actividade do Segura-
do (engenheiros, projectistas, desenhadores).
Instalações profissionais: Local designado nas Condições Particula-
res onde o Segurado recebe os seus clientes, fornecedores e quais-
quer outras pessoas relacionadas com o exercício da sua actividade.

ARTIGO 2.º OBJECTO E ÂMBITO DO CONTRATO
De acordo com o Art.º 2.º das Condições Gerais da Apólice, a Segura-
dora garante o pagamento das indemnizações que sejam exigíveis
ao Segurado por danos patrimoniais e não patrimoniais causados a
terceiros em resultado de actos, omissões ou negligência por ele
cometidos exclusivamente no decurso da sua actividade de arqui-
tecto tal como especificada nas Condições Particulares, nomeada-
mente no decurso da elaboração do Projecto de Execução.
Ficam, também, abrangidas as lesões corporais e materiais causa-
das a terceiros quando ocorridas dentro das instalações profissio-
nais do Segurado e resultantes de actos, omissões ou negligência
deste na conservação e manutenção das mesmas.

ARTIGO 3.º EXCLUSÕES ESPECIFICAS
Além das exclusões mencionadas no Art.º 3.º das Condições Gerais da
Apólice e das que porventura constem das Condições Particulares.
Não ficam em caso algum garantidos por esta Condição Especial:
a) Execução de tarefas estranhas à actividade do Segurado ou
para as quais não possua as necessárias habilitações académicas
ou legais exigidas, ou, relativamente a estas, não tenha cumprido
com os requisitos estabelecidos pelos Regulamentos e Estatutos
oficialmente requeridos para o exercício da profissão;
b) Execução de estudos e trabalhos a respeito dos quais qualquer
entidade controladora legalmente reconhecida tenha formulado
reservas; 
c) Custos com a rectificação total ou parcial de projectos, ou com
a realização de um novo projecto, bem como os prejuízos daí
resultantes;
d) Danos que tenham origem na infracção deliberada a normas de
carácter civil ou administrativo relativamente a urbanismo, direito
de propriedade, serventias e outras situações idênticas;
e) Danos que tenham origem na infracção pelo Segurado ao direi-
to de propriedade intelectual;
f) Danos que tenham origem no emprego de materiais proibidos
por lei, ou dos que, sem serem objecto de proibição, se tenham
revelado especialmente prejudiciais para a saúde das pessoas ou
para a manutenção e conservação de bens;
g) Obrigações assumidas pelo Segurado que excedam o âmbito e
limites da sua profissão, tais como:
(i) execução por ele próprio de obras ou instalações ou forneci-
mento de materiais;
§ - estas exclusões são extensivas ao cônjuge do Segurado, a
qualquer empresa por ele dirigida ou pelo cônjuge, ou em que um
ou outro participem.
h) Danos resultantes da execução deliberada de projectos ou tare-
fas, apesar de serem proibidas por leis ou regulamentos;
i) Obras ou instalações executadas mediante processos experi-
mentais que não cumpram o regulamento de edificação;
j) Danos resultantes de emprazamento de obras ou instalações, e
de avaliação errónea da conjuntura ou situação do mercado;
k) Lacunas ou erros na coordenação dos trabalhos quando, na pla-
nificação, supervisão ou direcção técnica da obra ou da instalação,
actuem outros profissionais qualificados, no que excede à sua
quota-parte de responsabilidade; 
l) Falta de qualidade resultante de medidas voluntária e conscien-
temente tomadas com o objectivo de economizar no emprego da
técnica ou de materiais;
m) Danos imputáveis ao não cumprimento de prazos;
n) Danos resultantes do não funcionamento, funcionamento
defeituoso, perda de produção ou alterações qualitativas cuja
causa não tenha relação directa com o trabalho do Segurado;
o) Danos de que decorram reclamações de ordem financeira por
atraso ou paralisação das obras, bem como a outras perdas indi-
rectas sejam elas de que natureza forem. (derrogada C. G. Artigo
3.º Cap. II v)

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL
MEMBROS TÊM ATÉ 11 DE JULHO 
PARA COMUNICAR POR ESCRITO NO CASO 
DE NÃO QUEREREM ADERIRPASSADOS DOIS MESES

DESDE O INÍCIO DO
PRESENTE MANDATO,
CUMPRE FAZER UM
PEQUENO BALANÇO DA
ACTIVIDADE DESENVOLVIDA
ATÉ AO MOMENTO PELA NOVA
DIRECÇÃO NACIONAL DA
ORDEM DOS ARQUITECTOS.
COMO SERIA DE ESPERAR, 
A TAREFA TEM-SE REVELADO
DIFÍCIL E MUITO EXIGENTE. 
Na verdade, a forte instabilidade que atingiu a OA durante
grande parte do mandato anterior e, muito em particular,
o anómalo e longo processo eleitoral, provocaram a
fragilização institucional da OA e penalizaram a respectiva
actividade, nomeadamente no âmbito da gestão corrente
e da sustentabilidade financeira. Um das consequências
mais graves desta situação será o incontornável atraso na
elaboração e conclusão dos instrumentos de gestão para
o ano em curso.
Assim, apenas agora está praticamente concluído o fecho
de contas de 2007, ao qual se seguirá a Auditoria externa
às contas da OA, indispensável para a elaboração dos
orçamentos de 2008 (e de 2009). Está, também, em fase
de conclusão o Plano Plurianual de Actividades 2008-
2010, do qual resultará o Plano de Actividades para o ano
em curso e seguintes.
Apesar desta situação gravosa, o trabalho desenvolvido
pelos órgãos sociais nacionais e, muito em particular,
pela direcção nacional, tem incidido em quatro áreas
fundamentais: reconhecimento do estado de coisas na
OA, reestruturação progressiva dos seus serviços
nacionais, implementação de todas as actividades pré-
programadas e, sobretudo, salvaguarda de todos os
processos que afectam directamente a nossa profissão,
entre outros, o da substituição do Decreto 73/73.
Por outro lado, a OA tem desenvolvido intensa actividade
institucional, tendo sido recebida, até ao momento, pelo
Presidente da Assembleia da República, pelo Primeiro-
Ministro, pelo Ministro das Obras Públicas, pela Ministra
da Educação e pelo Secretário de Estado Adjunto e da
Administração Local.
No próximo dia 03 de Julho, a Ordem dos Arquitectos
completará dez anos. Será ocasião de celebração,
recordando o caminho da profissão desde o Congresso 
de 1948. E será também o momento indicado para
(re)começar a falar do futuro.
JOÃO BELO RODEIA, PRESIDENTE DA ORDEM DOS ARQUITECTOS
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