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ELEIÇÕES NO ALGARVE  
E MÉDIO TEJO
DIRECÇÃO  
E SECRETARIADO 
TOMARAM POSSE
A Direcção da Delegação do Algarve e o Secretariado do 
Núcleo do Médio Tejo tomaram posse a 14 e 17 de Abril, 
respectivamente, na sequência do acto eleitoral de fi-
nal de Março.
A nova direcção do Algarve é constituída por Vítor Ma-
nuel da Costa Lourenço (presidente), José Pedro Lean-
dro do Nascimento, Neusa Alexandra Leal da Luz Ale-
xandre, Rui Miguel Jacinto Vargas, Luís Fernando Dias 
de Brito Matos, Osvaldo José Saraiva de Sousa e Marco 
André Borges da Costa (vogais).

O secretariado do Núcleo do Médio Tejo integra Rui Mi-
guel dos Santos Serrano (presidente), Pedro Manuel 
Araújo Dias Costa, Ricardo Manuel Martins Cabrita, Ana 
Sofia Barral Fernandes Pereira da Cruz, Telma Rodri-
gues da Silva (vogais), José Fernando Porto Tavares e 
Carlos Augusto Santos Duque (vogais suplentes).

PLANO DE RECUPERAÇÃO  
DE QUOTAS 
REGULARIZE A 
QUOTIZAÇÃO DE 2008 
ATÉ 30 DE JUNHO
A OA-SRS iniciou, em Julho de 2008, um Plano de Recu-
peração de Quotas. O processo, visando que todos os 
Membros possam usufruir de pleno direito a sua efecti-
vidade, decorreu com enorme sucesso, e irá prosseguir 
com a campanha de Regularização de Quotas referente 
ao ano de 2008.
Tendo em consideração a entrada em vigor de um novo 
Regulamento de Quotas no segundo semestre do cor-
rente ano, todos os Membros que se encontrem com a 
quotização de 2008 por regularizar devem fazê-lo até 
30 de Junho de 2009.
Findo este prazo, a OA-SRS, à semelhança do procedi-
mento anterior, enviará o processo para cobrança.
José manuel rodrigues

tesoureiro, conselho directivo regional do sul

Meios de pagamento
z enviar cheque à ordem de «Ordem dos Arquitectos – Secção 
Regional do Sul»;
z fazer uma transferência bancária (NIB 003300000022812392205), 
enviando depois o comprovativo do pagamento devidamente 
identificado com o nome do titular da conta e número da 
associado para o fax 213 241 169; 
z fazer o pagamento na secretaria da OA-SRS de 2.ª a 6.ª feira, 
entre as 9h30 e as 18h;
z aderir ao débito directo em conta.
Informações
Serviços de Secretaria
Tel. 213 241 173/150

TORRES VEDRAS  
ASSINA PROTOCOLO 
O Município de Torres Vedras e a OA-SRS associam-se 
numa parceria para o desenvolvimento de acções de 
mútuo interesse nos domínios relacionados com a 
transformação do território e com o património natu-
ral, cultural, paisagístico e urbanístico.
Esteve na origem da assinatura deste acordo a parti-
cipação da OA-SRS no Prémio Bienal de Arquitectura 
de Torres Vedras, com a designação de um jurado (Arq. 
José Manuel Rodrigues), que culminou na apresentação 
pública dos premiados a 30 de Janeiro último. 
Foi proposto pelo jurado que, para o Prémio, fossem 
somente seleccionadas obras cujos autores de projecto 
sejam arquitectos, recomendando assim que na próxi-
ma edição o Regulamento seja alterado, tendo apre-
sentado também, na ocasião, a possibilidade de estabe-
lecer protocolo entre as duas entidades como forma de 
criação exponencial de sinergias.
Lançado o repto, firma-se agora o acordo de cooperação 
que, sendo transversal, pretende assegurar o melhor 
aproveitamento dos recursos humanos e as valências 
de ambas as Instituições, com vista à promoção da quali-
dade da vida urbana e da competitividade do território e 
à promoção da defesa da arquitectura, destacando-se:
z incentivar a encomenda pública de projectos e obras 
por parte da autarquia, privilegiando o procedimento 
por concurso público;
z colaborar em iniciativas que visem aumentar a visibili-
dade da arquitectura; 
z competir aos arquitectos a elaboração de projectos de 
arquitectura;
z garantir que o projecto de arquitectura é apreciado 
por arquitectos.

PROMOÇÃO DA 
ARQUITECTURA
PROCESSO (IN)VISÍVEL
EXPOSIÇÃO DE 
ARQUITECTURA 
CONTEMPORÂNEA 
JAPONESA
«Processo (In)visível» foi uma ideia proposta inicial-
mente pelos arquitectos portugueses Francisco Spra-
tley e Tiago Borges e pelos japoneses Yoshihide Kobana-
wa (curador da exposição) e Kaoru Fujii, que trabalham 
em Barcelona, e elaborada posteriormente pela OA-SRS 
com o apoio da Fundação Japão, que financia, através da 
Embaixada nipónica em Portugal, programas de inter-
câmbio cultural internacional desde 1972. 
Yoshihide Kobanawa organizou uma exposição sobre 
o arquitecto Tetsuo Furuichi em Barcelona (2002) e foi 
curador da exposição de arquitectura contemporânea 
japonesa ‘Continuidade versus mutação’ (2006), incluí-
da no programa da Bienal de Arquitectura de Bucareste, 
Roménia, que propunha uma reflexão sobre o que se 
deve valorizar para manter a história e a memória de um 
lugar e sobre o que se pode modificar e ou transformar 
para acompanhar a evolução da sociedade.
«Processo (In)visível» surge da exposição da capital 
romena «mas propõe um novo rumo que é o de clarificar 
o processo de cada arquitecto e entender o desenvolvi-
mento dos projectos». 
A exposição selecciona 13 arquitectos de diferentes 
gerações, «com o objectivo de explicar a evolução e 
mudança da arquitectura japonesa e o seu impacto na 
sociedade» e um conjunto de projectos da sua autoria.
Os arquitectos representados são Kengo Kuma (nasci-
do a 1954), Jun Aoki (1956), Kazuhiro Kojima (1958) + Ka-
zuko Akamatsu (1968), Tetsuo Furuichi, Masahiro Hara-
da (1973) + Mao Harada (1976), Kazuyasu Kochi (1973), 
Sou Fujimoto, Jun Igarashi (1970), Kimiko Inui (1969) e 
Hiroshi Sambuichi (1968).
Para os portugueses a mostra constitui, segundo os 
organizadores, «a possibilidade de conhecer ideias e 
filosofias da cultura contemporânea japonesa» em que 

«paradigmas políticos, económicos e sociais recentes 
definem uma nova paisagem e criam alterações na rela-
ção entre os habitantes» revelando maneiras de resol-
ver e dar forma a conceitos bastante diversos.
A exposição é complementada com conferências a 1 e 4 
de Junho, também na sede da Ordem dos Arquitectos.
www.anywheredoorarchi.com

1 > 30 Junho
ExPOSIçãO DE ARQuITECTuRA CONTEMPORâNEA 
JAPONESA, PROCESSO (IN)VISíVEL
Sede nacional da Ordem dos Arquitectos,  
Segunda a sexta-feira, 10h-18h, Entrada livre 

CONFERêNCIAS
1 Junho 
20h, Tetsuo Furuichi
4 Junho  
19h30, Ateliê CAt (Kazuhiro 
Kojima + Kazuko Akamatsu)
4 Junho  
20h45, Mount Fuji  
Architects Studio (Masahiro  
Harada + Mao Harada)

CICLO INVESTIGAÇÕES 
MIGUEL VERÍSSIMO 
APRESENTA O PROJECTO 
«JANELA ECO-EFICIENTE» 
Miguel Veríssimo, próximo convidado do Ciclo Investi-
gações, vai apresentar o trabalho premiado com o BES 
Inovação 2007 na área da energias renováveis, «Janela 
Eco-eficiente» na sede da Ordem dos Arquitectos (17 de 
Junho, 19h, com entrada livre).
Nascido na Guiné-Bissau em 1965, foi aprendiz e aluno 
de João Luís Carrilho da Graça, colaborador de Manuel 
Vicente e aluno de Enric Miralles em Barcelona. Em 1994 
frequentou o workshop ‘Daylighting in Architecture’ (co-
ordenado por J. Owen Lewis) sobre o impacto ambiental 
da arquitectura e construção.
Miguel Veríssimo é fundador da empresa Armadilha So-
lar, fundada em 1999. Desde o seu início trabalha os pro-
jectos de arquitectura com preocupações ambientais 
e ecológicas e desenvolve trabalhos de arquitectura 
com «especial relevância para turismo, saúde e habita-
ção». Está envolvido na criação de um condomínio eco- 
-eficiente na Trofa, uma clínica de cuidados paliativos 
em Monte Judeu, Portimão, e do Hotel da Quinta da Pa-
checa, em Cambres, Lamego. 
«Janela Eco-eficiente» – sistema de vãos com elevado 
desempenho energético funcional» é desenvolvido com 
o departamento de física das construções da universi-
dade do Minho desde 1994.
Neste consórcio, coube à Armadilha Solar a criação e 
desenvolvimento do conceito e a execução do protótipo 
com definição técnica das soluções. A ideia central é a de 
que os vãos exteriores se constituam como elementos 
fundamentais nas transferências térmicas, de luz, ven-
tilação e acústicas que acontecem entre o interior e o 
exterior das habitações. 
A «Janela Eco-eficiente» é um objecto estandardizado, 
ergonómico que melhora a «prestação funcional dos 
vãos exteriores e que, usando materiais recicláveis, me-
lhora a eficiência energética e o desempenho ambiental 
dos sistemas construtivos». 
uma vez construído o protótipo, fez-se a montagem numa 
célula de teste convencional do laboratório de física e tec-
nologia das construções da universidade do Minho.
Miguel Veríssimo é autor de um sistema compacto de 
energias renováveis (Fonte), um aquecimento solar 
passivo portátil (Atom1, com Eduardo Melo) e um espaço 
domótico interactivo (Ecossistema, em desenvolvimen-
to). Orientou cientificamente os seminários, no Porto e 
em Lisboa, «Arquitectura e energia» em 2005 e 2006.
O Ciclo Investigações tem por objectivo divulgar traba-
lhos de pesquisa, teses de mestrados e de doutoramen-
to, elaborados ou não por arquitectos. 

17 Junho
CICLO INVESTIGAçõES
Miguel Veríssimo, «Janela Eco-eficiente»
Sede da Ordem dos Arquitectos, 19h
Travessa do Carvalho, 21-25
Tel. 213 241 140/5

Sara Andrade, Arq. 
Cultura Pelouro promoção da Arquitectura 
Núcleos e Delegações pelouro direcção e coordenação 
Tel. 213 241 178
E-mail: cultura@oasrs.org

A ESTRANHEZA DE  
UMA COISA NATURAL
FOTOGRAFIAS  
DE JOSÉ M. RODRIGUES  
EM LEIRIA
«A estranheza de uma coisa natural», uma exposição 
de fotografias de José Manuel Rodrigues de obras de Ál-
varo Siza Vieira, vai poder ser vista durante um mês em 
Leiria, no espaço do Teatro José Lúcio da Silva.
A exposição parte da edição do livro «Álvaro Siza uIA 
2005» – candidatura ao prémio uIA Gold Medal 2005 – 
uma edição da Ordem dos Arquitectos com uma série de 
projectos do arquitecto fotografados por José Manuel 
Rodrigues (Prémio Pessoa em 1999), e que inclui uma 
conversa com Eduardo Souto de Moura. 
A convite da Ordem, José Manuel Rodrigues viria a foto-
grafar outras obras de Álvaro Siza Vieira e, no final do 
trabalho, propôs a realização de uma exposição a partir 
dessas imagens. 
«A estranheza de uma coisa natural», título que recu-
pera uma frase de Siza Vieira na conversa com Souto de 
Moura, é uma selecção de fotos impressas em grande 
formato.

10 obras retratadas
z Casa de Chá – Restaurante da Boa Nova,  
Matosinhos, 1958-1963
z Piscina de Marés, Leça da Palmeira, 1961-1995
z Complexo de Habitação, Serviços e Comércio  
– Terraços de Bragança, Lisboa, 1992-2004
z Faculdade de Arquitectura da universidade  
do Porto, 1986-1993
z Reservatório de Água na universidade  
de Aveiro, 1988-1989
z Fundação de Serralves, Porto, 1991-1999
z Banco Borges & Irmão, Vila do Conde, 1978-1986
z Centro Galego de Arte Contemporânea,  
Santiago de Compostela, 1988-1993
z Faculdade de Ciências da informação,  
Santiago de Compostela, 1993-2000
z Pavilhão de Portugal para a Expo’98, Lisboa, 1998

20 Junho > 20 Julho 
A ESTRANHEzA DE uM COISA NATuRAL 
Teatro José Lúcio da Silva 
Rua Dr. Américo Cortez Pinto, Leiria
Tel. 244 834 117

Delegação de Leiria
Tel./Fax 244 832 518
d.leiria@oasrs.org

a sul
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SEMINÁRIO  
E VISITA GUIADA 
SANTO ANDRÉ, 
UMA CIDADE  
PARA A INDÚSTRIA
Na continuação do Ciclo Visitas Guiadas, a OA-SRS reali-
zou, dia 18 de Abril, o Seminário ‘Santo André – uma Cida-
de para a Indústria‘.
Mais de cinquenta pessoas assistiram à conferência 
proferida pelos três autores do Plano, Guilherme Câncio 
Martins, Francisco Silva Dias e Luís Vassalo Rosa.
No início dos trabalhos, foi referida pelo Presidente da 
Câmara a importância do encontro e do momento ‘histó-
rico’, por todos há décadas aguardado – o de ter frente a 
frente os três autores do Plano. 
Foi momento de enorme entusiasmo e emoção, quer 
para os três arquitectos, bem como para os residentes, 
que no final participaram activamente no debate.
No centro do debate esteve a génese do Plano, metodolo-
gias, objectivos e conceitos que contribuíram para o seu 
crescimento e desenvolvimento urbano. Das conclusões a 
que se pôde chegar, uma foi por todos consensual, a de que 
ficou por completar a Praça Central/Centro Cívico, tendo 
sido lançado o repto à Câmara Municipal de Santiago do 
Cacém que, para a sua conclusão, promova um Concurso 
de Concepção para o local, com a colaboração da OA-SRS.
Ficou a promessa de se voltar a fazer outra apresenta-
ção, desta feita em Lisboa. Este encontro proporcionou 
também a possibilidade de a OA-SRS realizar um Proto-
colo de parceria com este Município.
Para terminar, gostaria ainda de referir que este Semi-
nário surgiu como ‘sequência’ do Inquérito à Arquitec-
tura Portuguesa do Século xx (IAP xx), pretendendo dar 
a conhecer exemplos relevantes da arquitectura e urba-
nismo do século xx português. 
A próxima sessão, sobre o Bairro dos Alemães em Beja, 
terá lugar em data a anunciar oportunamente.
José manuel rodrigues

EM TRÂNSITO #026
MARCEL MEILI
Marcel Meili (zurique, 1953) foi o convidado #02 do ciclo 
«em trânsito», em Maio de 2005, e é o primeiro arquitec-
to a regressar a este ciclo. Pouco mais novo que Jacques 
Herzog, Pierre de Meuron e Roger Diener, Meili perten-
ce a uma geração, formada na ETH em zurique, que nos 
anos 70, sob a égide de Aldo Rossi, foi experimentando, 
primeiro com as noções de autonomia arquitectónica e, 
mais tarde, com o potencial poético de imagens retira-
das, como fragmentos, do tecido urbano de ambientes 
marginais: infra-estruturas intersticiais, propriedades 
industriais, bairros operários. Meili contribuiu para este 
discurso quer com projectos especulativos iniciais como 
com escritos teóricos, que revelavam uma compreensão 
aguda das fontes da arquitectura suíça contemporânea.
O atelier Meili Peter, que fundou com Markus Peter em 
1987, constituiu-se como uma das referências mais im-
portantes na Suíça. A recente monografia sobre o seu 
trabalho, Buildings and Projects 1985- 2008, em que pela 
primeira vez a sua obra completa é reunida, proporciona 
uma visibilidade internacional nova, a acrescer a publica-
ções particularmente cuidadas sobre obras singulares.
De entre os projectos realizados, destacam-se a Ponte 
de Madeira de Murau (Áustria, 1995), a Faculdade de En-
genharia para a Indústria da Madeira em Bienne (Suíça, 
1999), o Centro Europeu para o Diálogo Global em Rüschli-
kon (Suíça, 2000) ou o Park Hyatt Hotel, em zurique (Suíça, 
2004). Vários projectos foram elaborados em colaboração 
com outros arquitectos, entre eles o projecto de planea-
mento urbano da Diagonal de Barcelona, com Herzog & de 
Meuron, e o Viaduto Wipkingen, com Diener & Diener.
Os principais projectos em desenvolvimento são, actu-
almente, em zurique, Milão e Munique: o novo estádio 
de futebol zurique, um serviço de assistência complexa 
para uma companhia de seguros em Milão e um novo 
centro urbano, em Munique.
Marcel Meili leccionou em várias universidades na Suíça 
e no estrangeiro, como a universidade de Harvard, EuA, 
e a ETH de zurique onde, desde 1999, é Professor de Ar-
quitectura e Design. É também um convidado regular de 
seminários e workshops em todo o mundo, tendo apre-
sentado o seu trabalho em Portugal pela primeira vez 
no seminário “Cidade em Performance“, Porto 2001. Em 
conjunto com Jacques Herzog, Pierre de Meuron e Roger 
Diener, fundou em 1999 o Studio Basel, uma unidade de 
investigação urbana ligada à ETH, inicialmente focada 
sobre o território suíço, que conduziu à publicação, em 
2005, de Switzerland: Urban Portrait e que, a partir de 
2004, se alargou a Hong Kong.
A conferência será proferida em inglês, sem tradução.

3 Junho
EM TRâNSITO #026 MARCEL MEILI
Sala 2, Casa da Música, Porto, 22h
Bilhete: €3
Local de venda: Casa da Música

PRÓxIMA CONFERêNCIA 
15 Julho 
EM TRâNSITO #027 YuNG HO CHANG
Sala 2, Casa da Música, Porto, 22h
Bilhete: €3
Local de venda: Casa da Música
Organização: OA-SRN; Parceria: Casa da Música; Patrocínio: AXA

PUbLICAÇÃO  
DE LEGISLAÇÃO 
TURISMO
Foi publicado em Diário da República o seguinte diploma legal:
Portaria n.º 358/2009 de 6 de Abril
Estabelece os requisitos dos equipamentos de uso 
comum dos empreendimentos turísticos.
Esta Portaria está já inserida no tema Turismo, ‹Empre-
endimentos de Turismo e de Habitação›, da compilação 
de diplomas legais que o serviço de apoio à prática pro-
fissional da OA-SRN, disponibiliza na sua página. 
Este serviço dispõe ainda de um formulário electrónico 
onde os membros da OA podem solicitar esclarecimentos.
Mais informações em www.oasrn.org > Apoio à Prática

PROCEDIMENTO  
DE ENVIO
DECLARAÇÕES  
DE INSCRIÇÃO NA OA,
SEGUNDO SEMESTRE 2009
O CDRN procederá, entre 15 e 19 de Junho de 2009, ao en-
vio, via CTT, das declarações semestrais de certificação de 
inscrição na OA, respeitantes ao 2.º semestre de 2009.
As reclamações de extravio, pelas quais a OA-SRN não 
se pode responsabilizar, deverão ser apresentadas, por 
fax, correio ou presencialmente na secretaria, até ao 
dia 20 de Julho de 2009. Até esta data, a emissão e envio 
da 2.ª via do documento, decorrente de reclamação de 
extravio, não terá custos adicionais. Após esta data, a 
emissão de uma 2.ª via do documento é paga (€10).

15 > 19 Junho 
envio, via CTT, das declarações semestrais 
20 Julho
data limite de reclamações de extravio
Mais informações em www.oasrn.org > membros 

A SUL
ana amaral Pais
António Mendes Brotas
daniel Marin romero
Marisa Viralhadas do 
Rosário
Marta Conceição  
de oliveira
Pedro Rosa de Barros
Pedro Falé balancho
Ricardo Mateus Vicente
sandra do nascimento 
Cláudio
Sofia Duarte Barroco
teresa santos rendeiro

A NORTE
Ana Pereira da Cunha
belisa de almeida 
rodrigues
Bianca da Costa Moreira
Carla do Vale lousada

Daniel Gonçalves Rodrigues
daniela dos santos 
Ferreira
Élia Duarte Feiteira
ernesto Jiménez García
Fernando Baptista 
Francisco
Filipe henriques Pedrosa
Gonçalo Coelho de Freitas
Ilídio Mateus Veigas
Inês Lopes Gonçalves
João larraz Miranda
Manuela Figueiredo Novo
Margarida de sousa 
Pereira
Nuno Nunes de Oliveira
nuno Cardoso durão
Pedro de Azambuja Varela
Pedro Moreira teixeira
Pedro Pimenta de Almeida
ricardo Porto Ferreira
Sara Ferreira da Cunha
telma oliveira bidarra

o último número de registo na ordem dos arquitectos  

atribuído é 17.586
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A vencedora da 4.ª edição do Prémio Fernando Távora foi 
anunciada em cerimónia que decorreu no Salão Nobre da 
Câmara Municipal de Matosinhos e que contou com a pre-
sença dos arquitectos João Belo Rodeia, Presidente da 
Ordem, e Ana Tostões, vice- 
-presidente do CDN. 
Em 2009, foram recebidas  30 
candidaturas, o número mais 
elevado das 4 edições.
Os membros do Júri para a 4.ª 
Edição do Prémio Fernando 
Távora, constituído pela ar-
tista plástica Helena Almei-
da, que presidiu ao júri, pelo 
Professor Doutor Arnaldo 
Saraiva e pelos arquitectos 
João Luís Carrilho da Graça, 
Sergio Fernandez e Ana Maio 
(em representação da OA- 
-SRN), deliberaram por una-
nimidade atribuir o Prémio 
Fernando Távora à proposta 
«Diário do Deserto – Namibe 
2009» da arquitecta Cristina 
Salvador.
O Júri congratulou-se com 
a qualidade da maior parte 
das propostas concorren-
tes e reconheceu que o tra-
balho premiado se distingue 
por corresponder da melhor maneira aos objectivos do 
Prémio e à própria ideia de viagem defendida por Fer-
nando Távora, especialmente no que respeita à «extra-
ordinária capacidade de investigar sobre o sentido das 
coisas, as suas raízes, a grande curiosidade pelo outro, 
ancorada numa forte ligação ao seu contexto de ori-
gem, na defesa da dignidade do homem, e respeitador 
das suas diferenças»; pela qualidade da sua escrita, 
marcada pela clareza e pela síntese e pela originalida-
de da proposta – «analisar a forma como os pequenos 
comerciantes, atravessando regularmente o deserto 
com os seus burros e carregamentos em busca de pas-

tores, são os primeiros organizadores do território e 
saber quais são as questões que essa organização le-
vanta», «aí onde a intervenção do homem são indícios, 
marcas, traços e encontros sazonais, tendo por base o 

que aparentemente parece 
ser uma actividade econó-
mica reduzida mas regular e 
reguladora, mais do que em 
cidades e periferias, onde 
na maior parte dos casos o 
essencial está fragmenta-
do, disperso ou fortemente 
condicionado».
Cristina Salvador propõe-se 
a visitar os espaços do De-
serto do Namibe, partindo de 
Luanda até à cidade de Nami-
be e daí por estrada até Tom-
bwa. Perto, em Njambasana, 
fica a sede do CE.DO – Centro 
de Estudos do Deserto, que 
será a «base» da viagem.
A conferência da premiada 
será a 5 de Outubro (Dia Mun-
dial da Arquitectura 2009) 
no Salão Nobre da Câmara 
Municipal de Matosinhos.

Cristina Salvador nasceu em 
1947 e diplomou-se em 1971 na 
Escola Superior de Belas Artes 

de Lisboa. Trabalhou com os arquitectos Manuel Tainha, Rafael 
Botelho, e com Vasco Vieira da Costa, em Angola. Associou-se 
desde 1976, com Fernando Bagulho, no gabinete de estudos e 
projectos ‹Atelier do Chiado›.
Entre 1998 e 2000, trabalhou em Luanda e em Maputo como 
bolseira do Programa Praxis 21, da Fundação para a Ciência e 
Tecnologia. Desde essa data, fez investigação em arquitectura 
e urbanismo na África subsariana. E realizou, ou coordenou, 
vários projectos de planeamento e arquitectura em Angola e na 
República do Congo. É autora de vários trabalhos e livros sobre 
a realidade arquitectónica, antropológica, social e política de 
vários países africanos de expressão portuguesa.

Mais informações em www.oasrn.org > Prémio Fernando Távora

CRISTINA SALVADOR  
VENCE 4.ª EDIÇÃO DO PRÉMIO  
FERNANDO TáVORA

«O espaço do Deserto do Namibe, 
as fronteiras entre o Deserto e os 
assentamentos, entre o Deserto e o Mar, 
a travessia, o encontro e as trocas entre 
comerciantes e pastores e, por outro 
lado, o encontro e a troca de pesquisas 
antropológicas, económicas e espaciais, 
possíveis através do CE.DO, levam-me a 
fazer a mala e meter-me ao caminho.
Na preparação da viagem pensei em 
Nietzsche e na forma como remete o 
tema do Deserto para o vazio, para o 
desconhecido, no vazio de que temos 
uma poderosa necessidade de “encher” 
com a nossa própria presença, de o 
dominar. Pensei também no simbolismo 
do Deserto e nos mitos com ele 
relacionados, tais como o Burro (ou 
Camelo) – animais do Deserto (também 
eles niilistas?). Carregam, carregam com 
fardos até ao fim do deserto.»
Excerto da proposta de viagem

ACTUALIZAÇÃO DE 
DADOS DOS MEMbROS
DISPONIBILIZAÇÃO  
DE FORMULÁRIO
No âmbito da reorganização do sítio www.oasrn.org 
foi já disponibilizada, na página ‹Membros›, informa-
ção relativa à actualização de dados dos membros.
A actualização de dados constitui estatutariamente 
um dever do arquitecto para com a Ordem, estando 
definido no ‹Regulamento sobre tratamento de dados 
pessoais de membros da OA› o prazo de 30 dias para 
os membros comunicarem eventuais alterações. 
A morada de residência constitui um dos dados pes-
soais que o membro é obrigado a transmitir à OA, 
determinando a Secção, Núcleo ou Delegação (caso 
existam), a que pertence.
Na página ‘Membros’ está disponível o formulário de 
actualização de dados, em formato PDF, que poderá 
ser entregue na secretaria da OA-SRN, enviado por 
correio, correio electrónico ou fax.
Mais informações em www.oasrn.org > Membros
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Manifesto para as eleições europeias 2009
ARQUITECTURA NA EUROPA
10 RECOmEnDAÇÕES Para melhor ambiente construído
Conselho dos ArquiteCtos dA europA . ordem dos ArquiteCtos . mAio 2009

04 ARQUITECTOS

01
InTRODUÇãO
01.01 Com o presente Manifesto, a Ordem dos Arquitectos 
apresenta uma proposta política aos Partidos e Movimentos que 
concorrem às Eleições Europeias 2009, a realizar em Portugal no 
próximo dia 7 de Junho.

01.02 Esta proposta decorre das orientações emanadas 
do Conselho de Arquitectos da Europa (CAE), organização 
representativa da profissão de arquitecto a nível europeu que  
a Ordem dos Arquitectos integra. Através dos seus membros,  
o CAE representa cerca de 480 000 arquitectos – incluindo cerca 
de 18 000 em Portugal – de 32 países da Europa, incluindo os  
27 Países-Membros da União Europeia.

01.03 Assente em 10 Recomendações, este Manifesto 
programático pretende-se como um contributo da arquitectura 
e da profissão de arquitecto para a melhoria do ambiente 
construído na Europa, visando assim a melhoria da qualidade  
de vida dos cidadãos europeus.

02
EnQUADRAmEnTO
02.01 A atractividade das regiões e das cidades da 
Europa e, consequentemente, o bem-estar, a prosperidade e a 
produtividade dos seus habitantes, estão cada vez mais ligadas 
à qualidade arquitectónica do ambiente construído que constitui 
o habitat dos homens (Ver www.ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/

regulation/newregl0713_pt.htm), conforme reafirmado nas directrizes 
estratégicas para a política de coesão 2007-2013 da Comissão 
Europeia.
A correcta gestão deste ambiente construído é uma evidente 
responsabilidade europeia diante das gerações presentes  
e vindouras.

02.02 Mais de 70% da população da União Europeia 
vive em áreas urbanas que, na sua grande maioria, foram 
construídas durante os séculos XIX e XX. A melhoria do ambiente 
construído dos europeus e a resolução dos seus problemas, 
designadamente da mobilidade, depende, em larga medida, 
da correcta gestão destas áreas, para além de constituírem 
um importante património comum com evidente potencial 
socioeconómico.

02.03 A governância é essencial para garantir as melhores 
condições de concepção e construção de um ambiente 
construído com elevada qualidade. Neste contexto, importa 
sublinhar a necessidade de Políticas Públicas de Arquitectura 
nos Países-Membros, já existentes na sua maioria mas ainda 
inexistente em Portugal, bem como a especificidade particular 
da arquitectura reconhecida pelas principais instituições 
da União Europeia, nomeadamente na Directiva relativa ao 
reconhecimento das qualificações profissionais (2005/36/
CE, considerando 27) (Considerando 27: «A criação arquitectónica, a qualidade das 

construções, a sua inserção harmoniosa no ambiente circundante, o respeito pelas paisagens 

naturais e urbanas, bem como pelo património colectivo e privado, são questões de interesse público. 

Por conseguinte, o reconhecimento mútuo dos títulos de formação deverá basear-se em critérios 

qualitativos e quantitativos que garantam que os detentores dos títulos de formação reconhecidos 

estejam aptos a compreender e traduzir as necessidades dos indivíduos, dos grupos sociais e das 

colectividades em matéria de organização do espaço, de concepção, organização e realização 

das construções, de conservação e valorização do património arquitectónico e de protecção dos 

equilíbrios naturais».), na Carta de Leipzig sobre as Cidades Europeias 
Sustentáveis (Em particular o contributo da arquitectura para o conceito de Baukultur, 

que deve ser compreendido como o somatório de todos os aspectos de ordem cultural, económica, 

técnica e ecológica que influenciam a qualidade e os processos de planeamento e de construção. 

O documento, em versão francesa, está disponível em: www.eu2007.de/fr/News/download_docs/

Mai/0524-AN/075DokumentLeipzigCharta.pdf. Consultar também: arquitectos.pt/documentos/ 

1193054918O8iXT4kl8Zr94KL0.pdf), nas conclusões do Conselho Europeu 
sobre o contributo da arquitectura para o desenvolvimento 
sustentável (Adoptadas pelo Conselho formal dos Ministros da Cultura a 21 de Novembro 

de 2008 – JOCE de 13 de Dezembro de 2008 (2008/C 319/05). Disponível em www.arquitectos.

pt/?no=202018,132) e na Declaração dos Ministros que tutelam o 
desenvolvimento urbano (Adoptada a 25 de Novembro de 2008 em Marselha, esta 

declaração reconhece a necessidade da adopção de aproximações integradas e globais na criação  

e gestão das zonas urbanas e definiu um referencial europeu para a implementação da Carta de 

Leipzig sobre as cidades europeias sustentáveis.).

02.04 A profissão de arquitecto é um actor-chave no  
sector da construção, um dos mais importantes da indústria 
europeia, cujo volume de negócios, em 2007, rondava os 
1 300 biliões de euros e empregava cerca de 16 milhões 
de trabalhadores (Estatísticas reunidas pela Federação Europeia da Indústria da 

Construção (FIEC) UE-27.). Recentemente, em particular no Plano de 
relançamento da economia europeia (Comunicação da Comissão Europeia 

ao Conselho Europeu COM(2008) 800, adoptada na Cimeira dos Chefes de Estado e Governos da UE 

de 12 de Dezembro de 2008.), foi reconhecido que este sector pode vir a 
desempenhar um papel importante na resolução da actual crise 
económica. No entanto, para atingir este objectivo, deverão 
ser equacionadas mudanças estruturais na forma como está 
organizado este mesmo sector.

02.05 A União Europeia, diante dos desafios provocados 
pelas alterações climáticas, estabeleceu metas até 2020 e 
pretende vir a desempenhar um papel determinante num 
acordo global para o período pós-Protocolo de Quioto (Estão em 

curso negociações com o objectivo de estabelecer uma posição comum da UE relativa a este sério 

problema e espera concluir-se um novo acordo na Cimeira de Copenhaga em Dezembro 2009.). 
Neste quadro de compromissos, foi apontado que o parque 
edificado da União representa uma vasta reserva energética 
que é possível controlar através da melhoria considerável da 
eficiência e do desempenho energético dos edifícios. 

02.06 A profissão de arquitecto comprometeu-se a 
desempenhar um papel activo neste contexto, através de 
exemplos de boas práticas e sujeitando-se às transformações 
necessárias que lhe permitam responder a este desafio 
fundamental. No âmbito de uma revisão da estratégia da União 
Europeia para o desenvolvimento sustentável, para além  
da eficiência energética, a utilização racional dos recursos,  
a gestão criativa do património e a inclusão da dimensão  
do ambiente construído são indispensáveis para reforçar  
o potencial da União neste processo.

02.07 A qualidade da arquitectura não deve constituir 
privilégio de alguns, nem deve apenas reduzir-se a edifícios 
excepcionais. A arquitectura deve estar ao serviço de toda a 
sociedade, em particular nos quadros da regeneração urbana, 
incluindo os chamados centros históricos, e da produção de  
habitação de alta qualidade para todos. Esta habitação deve 
ser equacionada sob uma perspectiva holística para ser 
sustentável. A regeneração urbana deve permitir a criação  
de lugares onde seja possível viver, trabalhar e conviver.  
Ambos fundamentam e conduzem a melhor qualidade de  
vida na Europa.

02.08 Os arquitectos europeus sublinham a importância 
do papel que a profissão de arquitecto deve desempenhar na 
melhoria do ambiente construído na Europa e estão conscientes 
da sua responsabilidade perante os cidadãos no seu todo. 
Torna-se evidente que a qualidade deve estender-se à forma 
como os arquitectos trabalham para os seus clientes, dado que, 
na ausência de um exercício profissional assente na qualidade, 
não estarão à altura de responder às expectativas da sociedade 
europeia.

A ordem dos Arquitectos elaborou o Manifesto 
Arquitectura na Europa: 10 Recomendações  
para melhor Ambiente Construído que constitui  
o contributo político da ordem dos Arquitectos  
para as Eleições Europeias 2009.
Assente em 10 Recomendações programáticas, este 
Manifesto visa a melhoria do ambiente construído na 
Europa, procurando sensibilizar os futuros deputados 
portugueses no Parlamento Europeu para matérias 
que, na perspectiva dos arquitectos, são consideradas 
cruciais para o presente e para o futuro da qualidade  
de vida dos cidadãos europeus e da Europa.
Endereçado a todos os Partidos e Movimentos 
Políticos portugueses que se apresentam ao 
eleitorado, assim como aos primeiros candidatos 
das respectivas listas eleitorais, este Manifesto 
decorre das orientações emanadas do Conselho 
de Arquitectos da Europa (CAE), organização 
representativa da profissão de arquitecto a nível 
europeu que a ordem dos Arquitectos integra. 
Através dos seus membros, o CAE representa cerca 
de 480 000 arquitectos – entre os quais 18 000 
portugueses – de 32 países da Europa, incluindo  
os 27 Países-Membros da união Europeia.
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03
RECOmEnDAÇÕES
Tendo presente o enquadramento anterior e na sequência 
das orientações emanadas do Conselho dos Arquitectos 
da Europa, a Ordem dos Arquitectos solicita aos Partidos e 
Movimentos portugueses que concorrem às próximas Eleições 
Europeias, bem como aos futuros Parlamento Europeu e 
Comissão Europeia, a maior atenção para com as seguintes 
recomendações:

I
defender a arquitectura  
Para melhorar o ambiente construído  
e a qualidade de vida na euroPa
Apoiar o desenvolvimento das políticas comunitárias nestes 
âmbitos, bem como as conclusões e declarações políticas 
pertinentes adoptadas nos últimos anos, procurando a 
integração das respectivas recomendações em toda a acção 
política e legislação comunitárias incidentes sobre o ambiente 
construído, e zelando pela sua transposição para o Direito 
nacional dos Estados-Membros.

II
sublinhar o PaPel Positivo da arquitectura 
e dos arquitectos na sociedade euroPeia
Através da implementação de Políticas Públicas de Arquitectura, 
a Comissão Europeia, os Estados-Membros e as comunidades 
regionais e locais devem procurar que todos os decisores e, de 
uma forma geral, o grande público, estejam informados sobre 
os benefícios da arquitectura na vida quotidiana, envolvendo 
os cidadãos na melhoria da qualidade e da sustentabilidade do 
ambiente construído.

III
garantir a convergência euroPeia  
Para as qualificações Profissionais  
dos arquitectos
Rever a Directiva Europeia relativa ao reconhecimento das 
qualificações profissionais, garantindo que a exigência mínima 
requerida para a duração dos estudos em arquitectura seja 
de cinco anos (ou o equivalente em tempo parcial), acrescida 
por um período de dois anos de experiência profissional 
qualificadora. Tal aquisição de qualificações e experiência 
é fundamental para habilitar os prestadores de serviços de 
arquitectura à execução de tarefas que têm forte impacto na 
sociedade e, em simultâneo, para garantir a qualidade do serviço 
prestado e a segurança dos utentes.

IV
zelar Por critérios de qualidade  
na encomenda euroPeia de arquitectura 
Zelar para que a encomenda de arquitectura, em particular 
aquela que beneficia de financiamento público, implique 
procedimentos que garantam a selecção de projectos de 
arquitectura segundo critérios assentes na qualidade 
arquitectónica e na sustentabilidade do ciclo de vida do 
edificável. Por outro lado, adoptar medidas que permitam a 
concorrência aberta e equitativa nos mercados de serviços 
de arquitectura, incluindo a revisão das Directivas Europeias 
aplicáveis, assegurando condições para a inovação e para a 
emergência de jovens talentos.

V
equacionar critérios Para a aferição da 
qualidade do ambiente construído euroPeu
Equacionar critérios que permitam aferir a qualidade do 
ambiente construído, entregando a actores e decisores 
instrumentos que conduzam à correcta apreciação da qualidade 
e da sustentabilidade dos projectos que lhes são submetidos, 
e que enquadrem as melhores decisões relativas à gestão, ao 
desenvolvimento ou à regeneração dos territórios e cidades 
europeias.

VI
adoPtar abordagens holísticas  
como Prática corrente na euroPa
Adoptar abordagens holísticas que permitam concretizar todos 
os objectivos fixados pela União Europeia relativos à qualidade 
e à sustentabilidade do ambiente construído, assegurando, para 
além dos aspectos económicos e técnicos, as dimensões sociais 
e culturais que melhor respondam às expectativas da sociedade 
e das gerações vindouras em matéria de qualidade de vida.

VII
rever as estruturas das instituições 
euroPeias Para melhor eficiência 
Zelar para que as estruturas da Comissão Europeia, do 
Parlamento Europeu e de outros organismos competentes 
estejam aptas a responder ao desafio do desenvolvimento 
sustentável. É necessário dinamizar a gestão e a coordenação 
das questões relativas ao ambiente construído no seio 
dos serviços da Comissão, permitindo, nestas matérias, 
abordagens mais integradas e globais nas políticas e nos actos 
legislativos. Sublinha-se a necessidade de reactivar o grupo 
interparlamentar Urban.Logement.

VIII
melhorar as condições da Profissão de 
arquitecto no mercado interno euroPeu
Promover a compreensão e a melhoria do enquadramento 
regulamentar da profissão de arquitecto pelos serviços  
da Comissão Europeia, assegurando que, nas respectivas 
políticas, acções e trabalhos legislativos relativos ao Mercado 
Interno, seja reconhecida a natureza específica dos serviços  
de arquitectura, bem como, na salvaguarda do interesse público, 
o respectivo impacto na saúde e no bem-estar da sociedade  
no seu todo.

IX
facilitar a globalização dos serviços  
de arquitectura na euroPa e no mundo
Promover e concluir acordos em matéria de serviços de 
arquitectura, incluindo o reconhecimento mútuo das 
qualificações profissionais, no contexto dos acordos existentes 
no sector do comércio externo ou no âmbito das negociações em 
curso entre a União Europeia e países terceiros, na perspectiva 
da abertura, numa base de reciprocidade e equivalência, de 
novos mercados para os arquitectos da Europa e do Mundo,  
seja no quadro das actuais gerações, seja no das vindouras.

X
identificar, reconhecer e reforçar o PaPel  
da arquitectura na inovação, na investigação 
e no desenvolvimento da euroPa
Inscrever acções no âmbito do Plano de relançamento da 
economia europeia, conferindo ao sector da construção 
e, por conseguinte, aos arquitectos, considerando as suas 
competências específicas no equacionar de soluções 
integradas, os recursos necessários para concretizar a Agenda 
Estratégica para a Investigação, designadamente quanto à 
eficiência energética dos edifícios e, em particular, no caso dos 
existentes, permitindo a emergência das inovações necessárias 
para a realização dos objectivos da União europeia. 

os arquitectos da Europa, seja no contexto geral 
do Conselho dos Arquitectos da Europa, seja no 
contexto particular da ordem dos Arquitectos, estão 
disponíveis para apoiar as Instituições Europeias,  
os Estados-Membros e quaisquer outros decisores  
na concretização das recomendações contidas  
neste documento.
Considerando o conhecimento, as competências  
e a experiência específicas dos arquitectos,  
a ordem dos Arquitectos contribuirá, no seio do CAE, 
para a formulação e apresentação de um Plano 
de Acção Europeu que permita o desenvolvimento 
realista destas recomendações, assim como a revisão 
das presentes políticas da união, designadamente 
quanto às estratégias para o desenvolvimento 
sustentável e para o sector da construção,  
ou no âmbito de instrumentos legislativos a rever  
ou a implementar durante o novo mandato do 
Parlamento Europeu e da Comissão Europeia. 
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Integraram o Júri os arquitectos Ricardo Dias (designado pela OA-SRS), 
Jorge Coelho (designado pela Associação Portuguesa dos Arquitectos 
Paisagistas) e Sofia Pontes (designada pelos serviços técnicos da Câmara 
Municipal de Loulé), o Dr Seruca Emídio (presidente da Câmara Municipal), 
Albano Torres (designado pela Assembleia Municipal), o Dr Diogo Mateus 
(designado pela Associação Profissional dos urbanistas Portugueses)  
e a escritora Lídia Jorge. 
Lídia Jorge referiu ter sido «gratificante» verificar que entre os trabalhos 
apresentados houve peças de arquitectos e projectistas que souberam 
«respeitar a atmosfera do lugar, sem se submeterem a princípios de 
imitação tradicional atávica, nem exibirem insinuações folclóricas 
dispensáveis». 
Os premiados receberam um valor pecuniário no montante de €1 000 para 
cada categoria, a dividir em partes iguais entre o promotor e o(s) autor(es) 
do projecto. Receberam também um diploma, sendo ainda em cada obra 
premiada colocada uma placa com referência ao prémio.

coNcursos

A DECORRER

PréMIo 3e
MELHOR STAND ExPONOR 08/09
Estão abertas as candidaturas à 
atribuição do Prémio 3E – Exponor 
Espaços Expositivos | Melhor  
Stand Exponor 08/09, no âmbito  
das próximas feiras a realizar  
pela Exponor:

2 > 6 seteMbro 
CERANOR 
23 > 27 seteMbro 
PORTOJOíA
20 > 24 outubro 
CONCRETA
4 > 6 noVeMbro 
LOGíSTICA GLOBAL
26 > 29 noVeMbro 
VIDA NATuRA

Mais informações e consulta  
do regulamento do Prémio  
em www.premio3E.exponor.pt

3.º CONCuRSO INTERNACIONAL 
DE DESIGN ROCA 2008-2009
JuMPtheGaP
Com um total de participantes 
oriundos de 89 países, de Portugal 
foram registados 301 participantes.
A comunicação dos resultados 
acontece em Junho.
www.jumpthegap.net

Em pREpARAÇãO

ConCurso PúblICo Para 
a «reFunCIonalIzação 
de edIFíCIo e estratéGIa 
exPosItIVa relatIVa 
à Instalação Fernão 
MaGalhães»
Concurso de Concepção, promovido 
pela Câmara Municipal de Sabrosa, 
com a Assessoria Técnica da OA-SRN.
Mais informações serão 
oportunamente comunicadas 
através dos meios de divulgação  
da OA-SRN.
Mais informações em www.oasrn.org  
> Concursos

ConCurso de ConCePção Para 
elaboração do ProJeCto de 
loteaMento urbano e dos 
ProJeCtos de urbanIzação 
no âMbIto da unIdade de 
exeCução da uoPG 1 – aVenIda 
de nun’ ÁlVares
Concurso de Concepção, promovido 
pela Câmara Municipal do Porto, 
com a Assessoria Técnica da OA-SRN.
Mais informações serão 
oportunamente comunicadas 
através dos meios de divulgação  
da OA-SRN.
Mais informações em www.oasrn.org  
> Concursos

ConCurso lIMItado Por 
PréVIa QualIFICação Para 
elaboração do ProJeCto do 
ParQue urbano da MaIa
Concurso de Concepção, promovido 
pela Parque Maior – Reabilitação 
urbana da Maia, S.A., com a 
Assessoria Técnica da OA-SRN.
Mais informações serão 
oportunamente comunicadas 
através dos meios de divulgação da 
OA-SRN.
Mais informações em www.oasrn.org  
> Concursos

RESUlTADOS

CONCuRSO INTERNACIONAL  
DE ARQuITECTuRA
house oF arts and  
Culture – beIrute, líbano 
KAPuTT! RECEBEM MENçãO 
HONROSA 
O Ministério da Cultura libanês 
promoveu o lançamento de um 
concurso internacional, divulgado 
pela OA-SRS, para o projecto de 
arquitectura de um centro cultural 
em Beirute. O edifício, patrocinado 
pelo Sultanato de Oman, será a 
primeira estrutura deste tipo a 
construir no país. Os seus 15 000m2 
de área útil estão distribuídos por 
salas de trabalho para artistas 
residentes e convidados, salas de 
exposição, auditórios, biblioteca, 
cinemateca, restaurante e espaços 
públicos exteriores. Com este 
edifício pretende-se dar expressão 
física à longa tradição criativa e 
multicultural deste país, bem como 
cumprir a função de ponte cultural 
nesta região.
Para o concurso inscreveram-se 
757 equipas de 63 países e 388 
projectos foram submetidos à 
apreciação do júri internacional.
Entre os vários distinguidos neste 
concurso encontra-se o atelier de 
arquitectura Kaputt!, (distinção 
honorífica). Este atelier de Lisboa, 
de oito jovens arquitectos, foi 
formado em 2004.
www.kaputt.pt

PrÉMIo BIeNal De arQuItectura  
e urBaNIsMo Do MuNIcÍPIo De loulÉ
Nesta primeira edição do Prémio, a título excepcional, foram distinguidas, 
em cerimónia celebrada este sábado 25 de Abril, intervenções referentes 
ao período entre Janeiro de 2004 e Dezembro de 2007 tendo sido entregues 
três prémios e duas menções honrosas inerentes às categorias «obra 
nova», «obra de recuperação e reabilitação» e «obra de urbanização». 

categorIa a
obrA novA
PrÉMIo rui Alves e teresA rodeiA
«Por unanimidade foi decidido atribuir o Prémio desta Categoria à obra 
localizada na Rua Nova da Igreja em Alte – projecto de Rui Alves e promotor 
Rui Afonso Guerreiro – por se entender que a intervenção é muito positiva 
na articulação com a envolvente e no respeito com o espaço natural exterior. 
É de realçar a sua imagem depurada e a sua interessante composição 
volumétrica bem como uma interessante adequação da imagem exterior  
e interior do programa». 
In Relatório Final do Júri
MeNções HoNrosas João diAs soAres; luís CArvAlho oliveirA

categorIa B
obrA de reCuperAção  
e reAbilitAção
PrÉMIo mAriA sAlomé mArCelino
«Por unanimidade foi decidido atribuir o Prémio desta Categoria à obra 
(…) por se entender que existiu um claro respeito pela preexistência 
conseguindo uma eficaz adaptação ao novo programa funcional, bem como 
muito positiva articulação com o espaço exterior». 
In Relatório Final do Júri

categorIa c
obrA de urbAniZAção
PrÉMIo FernAndo GAlhAno
 «Por unanimidade foi decidido atribuir o Prémio desta Categoria à obra 
(…) por se entender que a intervenção teve cuidados de integração na 
envolvente e na própria distribuição das áreas de construção, de inclusão  
de redes pedonais e de ciclovias e na sua articulação com as áreas verdes».
In Relatório Final do Júri

Prémio Categoria A

Prémio Categoria C Prémio Categoria B

Termas de Vals (Suiça) Capela de São Benedito, Sumvitg (Suiça)

Prestam colaboração às 
entidades promotoras, públicas 
e privadas, interessadas na 
promoção de Concursos e Prémios 
disponibilizando, para a sua 
organização e realização, prestações 
de serviços de assessoria técnica 
ajustadas às necessidades dos 
promotores e à natureza dos 
procedimentos adoptados.
A colaboração poderá limitar-se à 
apreciação de Regulamentos de 
Concursos e Prémios apresentados 
pelos promotores, com vista 
à subsequente designação de 
jurados, ou assumir envolvimentos 
abrangendo a evolução de todo 
o procedimento, participando 
designadamente:
z na divulgação dos Concursos/
Prémios; 
z na elaboração e fornecimento 
de exemplares dos Processos dos 
Concursos; 

z na designação de jurados; 
z no apoio às actividades dos júris; 
z na divulgação dos resultados.
Promovem a celebração de 
protocolos de colaboração com 
autarquias, entidades públicas e 
privadas. 
Divulgam anúncios de Concursos 
e Prémios publicitados em jornais 
oficiais, nacionais e internacionais 
e, ainda, propostas apresentadas 
no âmbito de Concursos e Prémios, 
apoiados pela OA-SRS, como forma 
de promoção da Arquitectura.
Segunda a sexta
10-13h e 14-17h
Tel. 213 241 164
Fax 213 241 165
concursos@oasrs.org
Arquitectos Carlos Abrantes  
e Marco Roque Antunes
com o apoio de Paula Mendes

serVIços de ConCursos oa-srs

Peter ZuMtHor É o VeNceDor  
Do PrIZtker 2009
O arquitecto suíço Peter zumthor ganhou o prémio Pritzker 2009.  
O júri do prémio referiu que Peter zumthor «é um grande arquitecto, admirado 
pelos seus pares em todo o mundo, pelo seu trabalho excepcionalmente 
determinado, muito concentrado e sem grandes concessões. Os [seus] 
edifícios têm uma forte presença intemporal, ou seja, ele possui o raro 
talento de combinar um pensamento claro e rigoroso com uma dimensão 
verdadeiramente poética que emana dos seus projectos inspiradores».
«Acredito que a arquitectura necessita de pensar sobre as suas 
possibilidades e funções», explica zumthor no livro «Thinking Architecture» 
(2006). «A arquitectura não é um meio ou um símbolo para coisas que não 
são da sua essência. Ora, se nos encontramos numa sociedade que celebra 
o que não é absolutamente fundamental, a arquitectura pode ser como uma 
resistência, mitigando a perda de formas e significado e expressando-se na 
sua linguagem única».
Peter zumthor nasceu a 26 de Abril de 1943 em Basileia. Estudou design e 
arquitectura em Basileia e em Nova Iorque e é filho de um restaurador de 
mobiliário do qual foi aprendiz. Essa experiência apurou-lhe a sensibilidade 
para os aspectos tácteis e plásticos dos materiais. 
Trabalhou em muitos projectos de restauro de edifícios, adquirindo 
uma prática de construção que vem a aplicar a projectos modernos, e 
leccionou em Los Angeles, Munique, Harvard (Cambridge, Estados unidos) 
e Mendrisio. Trabalha no ateliê fundado em 1979, na Suíça (localidade de 
Haldenstein, uma comuna com cerca de 900 habitantes e uma densidade 
populacional de 50 habitantes por quilómetro quadrado) onde a agitação 
não se faz sentir especialmente. «Ali, com uma pequena equipa, de cerca de  
15 pessoas, desenvolveu edifícios de grande integridade – intocados pelos 
fenómenos passageiros da moda», disse o júri do prémio Pritzker.
É um reconhecimento maravilhoso do trabalho que realizámos nos últimos 
20 anos», disse Peter zumthor. «Que um trabalho não muito numeroso 
como o nosso seja reconhecido pelo mundo faz-nos sentir orgulhosos 
e deve dar muita esperança aos jovens profissionais no sentido de que, 
batendo-se pela qualidade, o seu trabalho pode tornar-se visível sem 
qualquer promoção especial». 
O arquitecto diz que «na linguagem arquitectónica não se coloca a questão 
de um estilo específico. Cada edifício é construído para um uso específico 
num lugar concreto e dentro de uma sociedade particular. Os meus edifícios 
tentam responder, de forma tão precisa e crítica quanto possível, às questões 
que emergem destes factos simples».
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ageNDa forMação

1 > 30 Junho
ExPOSIçãO DE ARQuITECTuRA 
CONTEMPORâNEA JAPONESA
ProCesso (In)VIsíVel
Sede nacional da Ordem dos 
Arquitectos, Travessa do Carvalho 
23, Lisboa
Segunda a sexta-feira, 10h-18h
Entrada livre 
Nota na página 2

CONFERêNCIAS
1 Junho 20h
TETSuO FuRuICHI
4 Junho 19h30
ATELIê CAT – KAzuHIRO KOJIMA + 
KAzuKO AKAMATSu
4 Junho 20h45
MOuNT FuJI ARCHITECTS STuDIO – 
MASAHIRO HARADA + MAO HARADA

3 Junho 
CICLO DE CONVERSAS 
SOBRE ARQuITECTuRA
dão-se exPlICações 09 
(outras Causas)
Espaço A, Casa Municipal da Cultura, 
Aveiro, 21h30
Núcleo de Aveiro, naav@oasrn.org

3 Junho
eM trânsIto #026 
MARCEL MEILI
Sala 2, Casa da Música, Porto, 22h
Bilhete: €3
Local de venda: Casa da Música

4 > 5 Junho
SEGuNDO SEMINÁRIO
Pedra e arQuIteCtura
DIÁLOGOS COM A GEOLOGIA
Faculdade de Ciências e Tecnologia 
da universidade Nova de Lisboa, 
Campus de Caparica, Quinta da 
Torre, Caparica
O primeiro seminário «Pedra e 
Arquitectura – um encontro com 
a Geologia» foi realizado em 2004 
no Campus da FCT, e foi dirigido 
a arquitectos, engenheiros civis, 
conservadores-restauradores 
e outros profissionais da pedra 
e estudantes. Foi uma troca de 
experiências e conhecimentos 
entre geólogos e os profissionais 
utilizadores da pedra. 
Nesta segunda edição – Seminário 
Pedra e Arquitectura – Diálogos 
com a Geologia – o propósito é 
o mesmo: partilha de vivências 
e conhecimento da pedra. 

A familiarização com a pedra 
é parte do conteúdo teórico e 
abrangerá a apresentação da pedra 
e sua caracterização, estrutura 
e problemas encontrados na 
sua aplicação, usos, alterações e 
restauro, projectos de arquitectura. 
No «diálogo com a pedra» os 
participantes poderão manusear 
e observar a pedra de modos 
diferentes, a escalas macro e 
microscópica. É a parte prática do 
seminário.
Taxa de inscrição: Profissional €120; 
Estudante €60.
Tesouraria
Sílvia Marina Costa, Fundação da FCT/UNL
Tel. 212 948 553 / Fax 212 948 551
ffcttesouraria@fct.unl.pt
Outras informações
Tel. 212 948 573 / Fax 212 948 556
pedraearquitectura@fct.unl.pt
www.fct.unl.pt/pedraearquitectura/
programa/

4 > 5 Junho
FÓruM naCIonal de 
arQuIteCtura, IluMInação e 
sustentabIlIdade FonaI 2009
ETAPA ESPECIAL LISBOA
Considerado o maior fórum 
itinerante de arquitectura realizado 
no Brasil, onde percorreu 15 cidades 
desde 2007, chega a Lisboa com o 
objectivo de promover na Europa 
o intercâmbio de informações 
entre os maiores expoentes da 
arquitectura e lighting designers 
brasileiros e portugueses. 
4 Junho 19h30
Lx Factory, Show-Room da Light 
Design, Rua Rodrigues Faria 103 
G2, Lisboa
COCKTAIL DE BOAS-VINDAS
CREDENCIAçãO
5 Junho 08h50-18h40
Hotel Vila Galé Ópera, Travessa 
Conde da Ponte, Lisboa
Inscrição: €390
O apoio na divulgação garantido pela 
Ordem dos Arquitectos confere aos 
seus membros um desconto especial 
de 20% no preço de inscrição.
Mais informações em www.fonais.com.br

5 Junho
What are You doInG?#4
CRISTINA VERíSSIMO 
+ DIOGO BuRNAY
Auditório da sede nacional da 
Ordem dos Arquitectos, Travessa do 
Carvalho 23, Lisboa, 21h

A OA-SRS organiza a quarta sessão 
do projecto «What Are You Doing?» 
(WAYD), um espaço dedicado à 
partilha de experiências, no qual  
se dá a conhecer, aos membros  
da Ordem e ao público em geral,  
a actual produção arquitectónica.
WAYD é um debate de ideias e 
de projectos, em que a OA-SRS 
convida uma personalidade da 
arquitectura (Manuel Aires Mateus 
Pedro Domingos e José Adrião 
nas primeiras sessões) e em que 
qualquer arquitecto, completando 
o painel, pode inscrever-se para 
apresentar e conversar sobre o se 
trabalho – a intervenção de cada 
arquitecto presente deverá durar 
13 minutos. 
Próximos convidados: 
2 Julho
MAxIMINA ALMEIDA 
+ TELMO CRuz 
A frequência desta sessão confere 
1 crédito no âmbito da formação 
obrigatória em temáticas opcionais. 
Inscrições
wayd@oasrs.org

17 Junho
CIClo InVestIGações
MIGuEL VERíSSIMO, «JANELA 
ECO-EFICIENTE»
Sede da Ordem dos Arquitectos, 19h
Travessa do Carvalho 23
Nota na página 2
Sara Andrade, Arq. 
Cultura Pelouro Promoção da Arquitectura 
Núcleos e Delegações pelouro direcção  
e coordenação 
Tel. 213 241 178 / cultura@oasrs.org

20 Junho > 20 Julho 
OBRAS DE ÁLVARO SIzA VIEIRA 
FOTOGRAFADAS POR JOSÉ 
MANuEL RODRIGuES 
a estranheza de uM CoIsa 
natural 
Teatro José Lúcio da Silva, Rua Dr. 
Américo Cortez Pinto, Leiria
Tel. 244 834 117
Nota na página 2
Delegação de Leiria
Tel./Fax: 244 832 518 / d.leiria@oasrs.org

15 Julho 
eM trânsIto #027
YuNG HO CHANG
Sala 2, Casa da Música, Porto, 22h
Bilhete: €3
Local de venda: Casa da Música

A nORTE
Miguel Nery [responsável de formação]
Bárbara Belo [coordenação de formação]
Tel. 222 074 258
formacao.continua@oasrn.org
FORMULÁRIOS DE INSCRIÇÃO 
E OUTRAS INFORMAÇÕES 
EM WWW.OASRN.ORG > FORMAÇÃO

4, 18 e 25 Junho
CICLO DE FORMAçãO 
NúCLEOS OA-SRN 
leGIslação na PrÁtICa 
ProFIssIonal 
A OA-SRN, em parceria com os Núcleos 
Regionais, iniciou em Abril uma nova 
edição do Ciclo de Formação sobre 
legislação, através da realização de 
sessões de esclarecimento a decorrer 
nos Núcleos de Viseu, Coimbra, Braga 
e Aveiro.

4 Junho
deCreto-leI n.º 273/2003
Coordenação de seGurança 
na Construção
NúCLEO DE ARQuITECTOS  
DA REGIãO DE COIMBRA – NARC
FORMADOR Eng. Pedro Ribeiro

4 Junho
deCreto-leI n.º 316/2007
InstruMentos de Gestão 
terrItorIal
NúCLEO DE ARQuITECTOS  
DA REGIãO DE BRAGA – NARB
FORMADOR Arq. Isabel Matias

4 Junho
deCreto-leI n.º 220/2008
seGurança Contra InCÊndIo 
nos edIFíCIos
NúCLEO DE ARQuITECTOS  
DA REGIãO DE AVEIRO – NAAV
FORMADOR Eng. José Aidos Rocha

18 Junho
deCreto-leI n.º 316/2007
InstruMentos de Gestão 
terrItorIal
NúCLEO DE ARQuITECTOS  
DA REGIãO DE AVEIRO – NAAV
FORMADOR Arq. Isabel Matias

18 Junho
deCreto-leI n.º 273/2003
Coordenação de seGurança 
na Construção
NúCLEO DE ARQuITECTOS  
DA REGIãO DE BRAGA – NARB
FORMADOR Eng. Pedro Ribeiro

25 Junho
deCreto-leI n.º 273/2003
Coordenação de seGurança 
na Construção
NúCLEO DE ARQuITECTOS DA 
REGIãO DE AVEIRO – NAAV
FORMADOR Eng. Pedro Ribeiro
As inscrições encontram-se abertas.
Ficha de inscrição, programa completo e 
outras informações em www.oasrn.org 
> Formação

A SUl
Sílvia Leiria Viegas, arquitecta
Tatiana Mourisca, arquitecta
Tel. 213 241 140/56/75
formacaocontinua@oasrs.org
formacao2@oasrs.org 
PROGRAMAS PORMENORIZADOS, 
FICHAS DE INSCRIÇÃO E PREÇÁRIO 
EM WWW.OASRS.ORG

18 e 26 Junho
arQuIteCtura e 
sustentabIlIdade enerGétICa
FORMADORES Eng. Maria João 
Rodrigues e Eng. João Parente
DuRAçãO 4h cada
CRÉDITOS 4 cada
Inscrição nos dois ‘workshops’:  
5% de desconto
«Os ‘workshops’Arquitectura 
e Sustentabilidade Energética 
pretendem elaborar sobre as bases 
de conhecimento, que irão permitir 
aos arquitectos prosseguir de 
um modo sistemático, inteligível 
e consequente, objectivos de 
sustentabilidade energética 
como uma das directrizes base do 
processo arquitectónico – desde os 
primeiros esquissos até ao projecto 
de execução. Futuramente, esta 
base será necessária para que o 
arquitecto possa aprofundar os 
seus conhecimentos em formações 
específicas mais detalhadas».
eng. maria João rodrigues

18 Junho
WORKSHOP 3 – 
ENQuADRAMENTO LEGAL  
E CERTIFICAçãO ENERGÉTICA 
DE EDIFíCIOS: SISTEMAS 
REGuLAMENTARES  
E VOLuNTÁRIOS
Objectivo: Identificar as implicações 
no projecto de arquitectura 
decorrentes da aplicação de 
sistemas de certificação energética 
(obrigatórios e voluntários) e 
promoção de energias renováveis.

26 Junho
WORKSHOP 4 – FERRAMENTAS 
DE APOIO ÀS QuESTõES DE 
SuSTENTABILIDADE ENERGÉTICA 
NO PROJECTO DE ARQuITECTuRA
Objectivo: Apresentar ferramentas 
com diferentes níveis de 
complexidade que permitem 
quantificar o desempenho 
energético em diferentes fases  
do projecto de arquitectura.
Os dois primeiros ‘workshops’ 
realizaram-se em Maio.

25 Junho
dIreIto de autor
FORMADOR Dr. José Saraiva de Lemos
DuRAçãO 4h
CRÉDITOS 4
A Ordem dos Arquitectos-Secção 
Regional Sul promove uma sessão 
de esclarecimentos sobre Direito 
de Autor, coordenada pelo Dr. 
Saraiva de Lemos, para elucidar 
os arquitectos sobre as questões 
de direito autoral no âmbito do 
exercício da actividade profissional 
de arquitecto. 

data a deFInIr
JORNADAS TÉCNICAS 
aCessIbIlIdade  
e o deCreto-leI nº. 163/2006 
FORMADOR Arquitecto Fernando 
Lima Pacheco
LOCAL Auditório Instituto Nacional 
de Reabilitação
Avenida Conde Valbom 63 – Lisboa
DuRAçãO 14h
CRÉDITOS 8
«A Ordem dos Arquitectos – Secção 
Regional Sul organiza uma acção de 
formação sobre Acessibilidade e o 
Decreto-Lei que veio definir as novas 
normas técnicas 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. 
No final da acção os formandos 
poderão aplicar as normas técnicas 
nas fases de projecto ou de obra 
saber como elaborar o plano de 
acessibilidade. Devem compreender 
as dificuldades das pessoas de 
mobilidade condicionada com 
diferentes tipos de limitações 
motoras, visuais e auditivas para 
utilização como referencial na 
aplicação das normas técnicas.»
arq. fernando lima Pacheco

eM PreParação
JORNADAS TÉCNICAS 
ordenaMento do terrItÓrIo
JORNADAS TÉCNICAS 
sustentabIlIdade e 
reabIlItação do PatrIMÓnIo 
Construído
SEMINÁRIOS/’WORKSHOPS’ 
Centros hIstÓrICos e VIda 
ConteMPorânea

O projecto www.world-architects.com visa a criação 
e manutenção de uma biblioteca, à escala global, de 
arquitectura de qualidade: projectos, escritórios de 
arquitectura, arquitectura paisagista, arquitectura de 
interiores, fotógrafos de arquitectura, e demais áreas 
relacionadas com a produção de arquitectura a nível 
internacional.
On-line desde 1998 e coordenado por PSA Publishers (com 
sede em zurique e uma filial em Nova Iorque), o site prin-
cipal – www.world-architects.com – ramifica-se por vários 
sites regionais em diversos países. Os sites regionais são 
neste momento 16, abrangendo vários países, regiões 
geográficas, culturas e práticas diferenciadas, nos 5 con-
tinentes. A base de dados permite procurar determinado 
escritório, proceder a uma pesquisa aleatória num país 
ou à escala global ou ainda por tipologia de projecto. 

Desta forma, o site serve então os propósitos da inves-
tigação sobre um tema (para arquitectos, estudantes, 
investigadores), de divulgação do trabalho produzido 
pelos vários escritórios, de ferramenta de procura de 
conteúdos para as editoras, ou da procura de projectis-
tas por parte dos donos de obra.
Vários eventos internacionais no domínio da arquitec-
tura, design e construção – congressos de arquitectura, 
bienais, exposições e prémios internacionais, feiras de 
construção – usam a plataforma como veículo de pro-
moção e divulgação das suas actividades, estabelecen-
do parcerias de conteúdos e publicidade.
Mensalmente, cerca de 500 000 visitantes percorrem os 
mais de 1 800 perfis representados.
luís afonso , Project Manager
la@portuguese-architects.com / www.portuguese-architects.com

WORLD-ARCHITECTS.COM
PORTUGUESE-ARCHITECTS.COM
O SITE REGIONAL WWW.PORTUGUESE-ARCHITECTS.COM Já ESTá ONLINE  
E ESPERA-SE QUE VENHA A REPRESENTAR UMA MAIS-VALIA NA DIVULGAÇÃO  
DA ARQUITECTURA PORTUGUESA E DOS SEUS VáRIOS INTERVENIENTES
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P
U

B CELEBRAR 10 ANOS EM PARCERIA
05 – futuro
PoteNcIal De crescIMeNto; NoVos MercaDos, NoVos ProDutos, NoVas ParcerIas… NoVIDaDes eM PrIMeIra-Mão Para arQuItectos. 
A Gaggenau desde do seu início, em 1683, tem sido uma marca que se tem 
pautado pelo pioneirismo e inovação tecnológica. Prova disso é o 10.º 
aniversário, em 2009, dos fornos a vapor criados pela Gaggenau, que ainda 
hoje são líderes em tecnologia e qualidade. O futuro não é excepção, estamos 
a preparar inúmeras novidades que serão lançadas no fi nal deste ano.
Este ano a Gaggenau já lançou uma nova gama de máquinas de lavar loiça, 
onde se destacam as máquinas equipadas com o sistema Zeolite®, com a 
opção de ser a mais rápida do mercado ou a mais económica. O novo sistema 
de exaustão Coanda®, lançado no fi nal de 2008, é um exclusivo Gaggenau. 
Outra das novidades, já de 2009, é a introdução da cor antracite em toda a 
gama de fornos da Gaggenau, agora disponíveis nas cores Inox, Alumínio 
e Antracite. A diferença é Gaggenau.

O potencial de crescimento da Margon em Portugal, dada a conjuntura 
actual, prende-se com o desenvolvimento de soluções para o mercado da 
reabilitação, não descurando o acompanhamento de projectos que exigem, 
pelas suas características, soluções decorativas «à medida do cliente». 
As preocupações sociais relativas a alterações climáticas, a impactos 
ambientais e a efi ciência energética, têm sido motivo de estudo na Margon 
de modo a avaliar-se a possível oferta de soluções neste âmbito. Para além 
de oferecermos uma gama de produtos 100% reciclável, poderão surgir 
novidades a curto prazo em termos de parcerias e novos produtos. Quanto 
a outros mercados, a Margon sendo uma sociedade de capitais 100% 
portugueses, iniciou um processo de internacionalização em 2005 que tem 
vindo a trazer resultados bastante positivos nomeadamente no que diz 
respeito à receptividade dos produtos, variedade de decorações e gama 
abrangente de modelos. Não obstante a conjuntura económica internacional 
de retracção de mercado, todos os anos temos vindo a adicionar novos 
mercados, espalhados pelos quatro cantos do mundo, à nossa carteira 
de clientes regulares.

As equipas de investigação e desenvolvimento trabalham para acompanhar 
as capacidades criativas do Arquitecto, a produtividade do instalador e 
a satisfação do utilizador fi nal. O perfi l com ranhura, origem do sistema 
Technal, as portas de segurança e os novos conceitos de fachada são alguns 
exemplos de inovação Technal que marcam tendências no sector. 
Por outro lado, a criação de conceitos veio revolucionar o sector da caixilharia 
para a construção. São disso exemplo a Rede de Qualidade de Instaladores 
Technal, o Certifi cado de Garantia Aluminier Technal, o Preço Recomendado 
Aluminier Technal e a Qualifi cação Aluminier Technal – Bureau Veritas. 
Outro exemplo é o lançamento do primeiro volume do Handbook Technal, 
um coleccionável que alerta os leitores para as temáticas da construção 
sustentável e da efi ciência energética, desafi ando-os a descobrir a marca das 
suas janelas. 
Este ano a Technal vai ainda lançar a janela que faltava no mercado. 
Saiba mais nos dias 22 e 23 deste mês durante as conferências na Ordem 
dos Arquitectos.

Parceiros dos 10 anos da ordem dos arquitectos

Foi aprovada a 13 de Maio, pela Comissão de Obras Públicas da Assembleia da 
República, a Lei que estabelece a qualifi cação profi ssional exigível aos técnicos 
responsáveis pela elaboração e subscrição de projectos, designadamente 
de Arquitectura, bem como fi scalização e direcção de obra, e que implica a 
revogação expressa e defi nitiva do famigerado Decreto 73/73. 
A Ordem dos Arquitectos congratula-se por esta aprovação em sede de es-
pecialidade do Parlamento, que foi confi rmada no dia 15 de Maio de 2009, no 
plenário da Assembleia da República.
Sem prejuízo de posterior tomada de posição pública, a Ordem dos Arqui-
tectos manifesta o seguinte:

1. Com a revogação do Decreto 73/73, conclui-se um longo caminho em de-
fesa do interesse público para o pleno reconhecimento do direito à Arqui-

tectura e ao exercício profi ssional dos arquitectos que, desde 1973, envolveu 
sucessivas gerações de arquitectos e muitos milhares de cidadãos, nomeada-
mente no âmbito da recente Iniciativa Legislativa de Cidadãos em 2005. 

2. Com a aprovação do novo texto da Lei, na sequência de duas Propostas 
Globais de Alterações formuladas pela Ordem dos Arquitectos e pela Or-

dem dos Engenheiros em Julho de 2008 e no início deste ano, e acompanhadas 
pelo Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, corrigem-se 
os aspectos mais lesivos para o exercício profi ssional dos arquitectos e dos 
engenheiros contidos na versão original da Lei, aprovada na generalidade em 
reunião plenária do Parlamento a 3 de Maio de 2007. Simplifi ca-se e clarifi ca-
se o diploma, redefi nindo conceitos técnicos e redefi nindo a qualifi cação dos 
técnicos para a elaboração de projectos de arquitectura e de engenharia, 
bem como para a direcção e fi scalização de obras, e garante-se, no que res-
peita à Arquitectura e aos arquitectos, o respeito por todos os actos próprios 
da profi ssão consagrados no Estatuto da Ordem dos Arquitectos.

ULTIMA HORA

FIM DO DECRETO 73/73
foI HoJe reVogaDo o Decreto 73/73 Pela 
asseMBleIa Da rePÚBlIca, eM Votação 
Que Decorreu ao PrINcÍPIo Da tarDe. 
MuIto eM BreVe, a orDeM Dos arQuItectos 
toMarÁ PosIção PÚBlIca soBre esta 
DecIsão HIstÓrIca Que aBre agora uM 
NoVo caPÍtulo Na VIDa Dos arQuItectos 
e Da arQuItectura Portuguesa.
ordem dos arquitectos,
lisboa, 15 de maio de 2009
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