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PREMI FAD D'ARQUITECTURA 2009
FOMENT DE LES ARTS I DEL DISSENY

ESTAÇÃO BIOLÓGICA DO GARDUCHO, HERDADE DOS GUIZOS, MOURÃO (2008)
vENTURA TRINDADE ARQUITECTOS (JOÃO MARIA vENTURA)
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A nORTE
OBRA ABERTA

VISITAS GUIADAS 
A OBRAS DO 
ARQUITECTO JOSÉ 
MARQUES DA SILVA
17 OUTUBRO > 5 DEZEMBRO

Iniciou no passado mês de Outubro, com as visitas à Estação de S. Bento (guiada por Nuno Tasso de Sousa),  
ao Teatro São João (por Luís Soares Carneiro) e à Avenida dos Aliados / Palácio Conde de Vizela (por Rui Tavares 
e Luís Aguiar Branco), o programa de visitas guiadas Obra Aberta, organizado pela OA/SRN. O ciclo pretende, 
enquanto instrumento de difusão e informação da Actividade do Arquitecto junto da sociedade, criar itinerários 
que no nosso dia -a -dia são percursos improváveis e dar valor a fragmentos da cidade que habitualmente nos 
passam despercebidos.
O programa conta com mais três paragens: no próximo dia 7 de Novembro, Gonçalo Canto Moniz e Manuel Sá 
guiam a visita à Escola Secundária Rodrigues de Freitas; no dia 21, Rui Ramos conduz a visita à casa-atelier 
Marques da Silva e, por fim, o ciclo encerrará com a visita à Casa e Jardins de Serralves, por André Tavares.

7 NOVEMBRO
z LICEu ROdRIGuES dE FREITAS (1918-1932),  
PRAçA PEdRO NuNES
Arquitecto Gonçalo Canto Moniz  
e arquitecto Manuel Sá

21 NOVEMBRO
z CASA-ATELIER MARquES dA SILVA (1909),  
PRAçA MARquêS dO POMBAL 44
Arquitecto Rui Ramos

5 DEZEMBRO
z CASA E JARdINS dE SERRALVES (1925-1943),  
R. dE SERRALVES 999
Arquitecto André Tavares

O preço de cada visita é de 6 euros e as inscrições  
(até um limite de 30 participantes) terão de ser feitas  
até às 17h do dia anterior.  
Mais informações em www.oasrn.org > Cultura

Organização Ordem dos Arquitectos – Secção Regional Norte
Comissariado Ana Maio e Luís Tavares Pereira
Apoio Fundação Marques da Silva (FIMS)
Agradecimentos CP – Comboios de Portugal; Teatro Nacional S. João;  
Escola Secundária Rodrigues de Freitas; Fundação de Serralves

DECLARAÇÃO DE INSCRIÇÃO NA OA
PROCEDIMENTO DE ENVIO
O Conselho directivo Regional do Norte procederá, entre 14 e 18 de dezembro, ao envio, via CTT, das declarações 
semestrais de certificação de inscrição na OA, respeitantes ao 1.º semestre de 2010.
Todos os membros que preferirem receber a declaração por carta registada com aviso de recepção ou 
presencialmente na Sede da SRN, têm que informar a Secretaria da OA-SRN, por fax 222 074 259 ou e-mail 
secretaria@oasrn.org, até ao dia 27 de Novembro, de modo a que possa ser entregue do modo solicitado. quando 
for por carta registada, será enviada à cobrança do destinatário.
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 18 de Janeiro de 2010. 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 e tem o custo de €10.

27 NOVEMBRO
z dATA LIMITE PARA ACTuALIZAçÃO dE MORAdA E INdICAçÃO dE TIPO dE ENVIO PRETENdIdO

O Regulamento da 5ª edição do Prémio Fernando 
Távora é distribuído com esta edição do boletim 
Arquitectos.
O encerramento da 4.ª edição do Prémio Fernando 
Távora verificou-se com a conferência «diário do 
deserto – Namibe 2009» da arquitecta premiada, 
Cristina Salvador, no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho de Matosinhos (ver nota na página 4). 
Na ocasião foi anunciada a constituição do Júri da  
5.ª edição: dr. Emílio Rui Vilar (Presidente do Conselho 
de Administração da Fundação Calouste Gulbenkian) 
e arquitectos Nuno Brandão Costa, João Rapagão (em 
representação da Casa da Arquitectura), Ana Tostões 
(em representação da família Távora) e Maria Manuel 
Oliveira (em representação da OA-SRN).
O Prémio Fernando Távora é um prémio anual destinado 
a todos os membros da Ordem dos Arquitectos, 
instituído em homenagem ao arquitecto portuense, 
figura de referência da arquitectura portuguesa pela 
sua actividade enquanto arquitecto e pedagogo. 
Fernando Távora viajou incessantemente para estudar 
in loco a arquitectura de todas as épocas, em todos os 
continentes, utilizando-a como conteúdo  
e método da sua actividade pedagógica. 
O prémio de uma bolsa de viagem, no valor de €6 000,  
é atribuído à melhor proposta de viagem de 
investigação, por um júri constituído, em cada edição,  
por arquitectos e personalidades de diversas áreas. 

O Regulamento da 5ª edição do Prémio Fernando 
Távora é distribuído com esta edição do boletim 
Arquitectos.

2 FEVEREIRO 2010
z dATA LIMITE dE ENTREGA dE CANdIdATuRAS

5 ABRIL 2010
z ANúNCIO dO VENCEdOR dA 5.ª EdIçÃO dO PRéMIO

Ficha de inscrição, 
regulamento e outras 
informações em  
www.oasrn.org > Prémio 
Fernando Távora

Organização Ordem dos Arquitectos – Secção Regional Norte,  
Pelouro da Cultura 
Comissariado Ana Maio, Maria Manuel Oliveira e Luís Tavares Pereira
Parceria Câmara Municipal de Matosinhos, Associação Casa da 
Arquitectura e Centro de Documentação Álvaro Siza

Patrocínios Axa e Barclays Bank

z 17 880 FOI O NúMERO ATRIBuÍdO  
AO úLTIMO MEMBRO INSCRITO  
NA OA NO MêS dE SETEMBRO

A NORTE
Ânia Gabriel Rosa Abrantes 
António Bernando Cabral  
de Carvalho
António Miguel Falcão de Carvalho 
Elói Bruno Barbosa de Faria 
Francisco Magalhães Barreiro 
Luís António Pinheiro Rocha 
Luís Filipe Pires Coelho 
Maria Cristina da Conceição 
Queirós 
Mariana Cruz Vaz Pimentel 
Marilia Sofia Santos Oliveira 
Philipp Allegro Barnstorf 
Rosa Maria Domingues  
Cardoso

A SUL
Andreia Valença Pires 
Ana Filipa da Costa Ferreira 
Ana Manuela duarte Hortêncio 
Ana Raquel Gonçalves Eusébio 
Bruno Rafael Lucas dias 
Carla Sofia Gomes Neto 
Catarina Filipa Teixeira Ângelo 
Catarina Ribeiro Barbosa Cabral 
Cátia Isabel Mestre Tomé 
Clara Isabel Fernandes Pereira 
daniela Cristina de Oliveira Grosso 
Daniela Filipa Teodoro Ruivo 
diana Maria Canhoto Cardoso 
Diana Pilar Órfão Pinheiro 
Elisa Andrade Pinheiro 
Eugénio José Agostinho dos Santos 
Fábio daniel Coutinho Cardoso 
Filipe Figueiredo de Sousa Rodo 
Gustavo Rodrigues da Silva Castro 

Hugo Alves Ramos 
Hugo Emanuel de Almeida dias 
Inês Isabel Lebre Dias 
Inês Maria Ferreira Fernando 
Joana Rita de Campos Martins 
João Nuno Prates José 
Mafalda Croft de Moura Possolo 
Margarida Isabel Neves Lameiro 
Mário Alexandre Mendes Soares 
Mário Luís de Oliveira Afonso 
Nélia Maria Bacalhau Lacão 
Nuno Miguel da Cruz Amaro 
Rita Junqueira Justiniano 
Rita Sofia Nunes Martins 
Rui Manuel de Almeida Carvalho 
Sara Rute Pires Teixeira 
Sónia Alexandra Ferreira 
Rodrigues 
Sónia Cristina Esteves Nunes 
Susana Delfina Jeque 
Therezia Benedicta Sloet Tot Everlo

nOvOS nACIOnAL
COLÉGIO DA 
ESPECIALIDADE 
DE URBANISMO
PRIMEIRAS CANDIDATURAS
Na sequência dos anúncios publicados no boletim 
e no site nacional alguns arquitectos têm vindo a 
apresentar requerimento para a sua inscrição junto  
da Comissão Executiva do Colégio. 
Conta-se entre as atribuições do Colégio da 
Especialidade de urbanismo (CEu) a defesa dos 
interesses profissionais dos arquitectos que intervém 
no domínio do urbanismo nomeadamente através do 
registo sistemático da autoria dos estudos realizados 
naquele domínio. 
No seu interesse, inscreva-se, de acordo com o 
procedimento documental descrito no site nacional.
www.arquitectos.pt/?no=101086,299

PRÉMIO FERNANDO TÁVORA
5.ª EDIÇÃO

bASE DE DADOS DIgITAL
O Conselho directivo Nacional pretende constituir 
uma base de dados de contactos digitais dos 
membros, inscritos nas Secções Regionais Norte 
e Sul, que queiram receber informações através 
daqueles suportes. 
O propósito é agilizar a comunicação de forma 
a divulgar iniciativas e assuntos de interesse 
dos arquitectos, nomeadamente aquelas que 
são promovidas ou aqueles que estão a ser 
acompanhados pela OA.
Para o efeito, envie os dados pessoais
z nome e nº de membro
z telemóvel, se estiver interessado em receber SMS
z e-mail
para o e-mail  
ordemdosarquitectos.producao@gmail.com  
ou para a sede nacional, por correio  
CdN/Produção, Travessa do Carvalho 23,  
1249-003 Lisboa.
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Com esta distinção, a Ordem dos 
Arquitectos pretende assinalar e 
honrar o contributo extraordinário 
de Álvaro Siza Vieira para a afirmação 
e dignificação da Arquitectura e da 
Profissão de Arquitecto em Portugal  
e no Mundo. 
A proposta de atribuição do título de 
membro honorário ao arquitecto Álvaro 
Siza Vieira, submetida ao plenário do 
CdN, subscrita pelo Presidente da OA, 
sublinhou:
z a relevância nacional e internacional  
do mais destacado arquitecto português 
contemporâneo  
z a sua notoriedade, fruto de um 
percurso profissional longo, árduo, 
afortunado e admiravelmente 
equilibrado
z uma excepcional cultura 
arquitectónica e um saber peculiar a 
cada problema, demonstrando, em cada projecto e em cada obra, tanta 
concentração e tanta capacidade de observação e caracterização, 
conjugando o que é distinto em coisa una e o que é uno em coisa distinta.
z uma invulgar capacidade de produzir autenticidade e de, em simultâneo, 
surpreender o status quo cultural com o inesperado 
«Reconhecem-se como pioneiras da arquitectura portuguesa 
contemporânea, a Casa de Chá da Boa Nova (1958-1963) ou as Piscinas 
de Marés em Leça da Palmeira (1961-1966). Outras permanecerão como 
símbolos de participação social, como o Bairro Social da Bouça/SAAL 
(Porto, 1975-1977) ou o Bairro da Malagueira (évora, 1977-1995). Outras, 
também, como exemplo da construção de cidade, como o Edifício Bonjour 
Tristesse (Berlim, 1980-1984), o Conjunto de Schilderwijk (Haia, 1983-1988) 

ou o Plano de Reconstrução do Chiado (Lisboa, 1988). Outras, ainda, como 
paradigmas da cultura e da formação, como a Escola Superior de Educação 
de Setúbal (1986-1994), o Centro de Arte Contemporânea de Santiago de 
Compostela (Espanha, 1988-1993), a Faculdade de Arquitectura do Porto 
(1986-1996) ou o Museu de Arte Contemporânea da Fundação de Serralves 
(Porto, 1991-1999). E muitas, sobretudo as últimas, revelam quanto a 
maturidade pode ser sinónimo de liberdade,  
de inquietude e de inovação, como o Pavilhão de Portugal (Lisboa, 1995- 
-1998), o Pavilhão Anyang (Coreia do Sul, 2006), o Complexo desportivo 
em Cornellà de Llobregat (Barcelona/Espanha, 2006), ou o Museu Iberê 
Camargo (Porto Alegre/Brasil, 1998-2007).»
a versão integral do documento foi disponibilizada em www.arquitectos.pt

durante a sessão, Siza Vieira apresentou 
uma conferência intitulada «Arranjos de 
Espaços Exteriores» e autografou o seu 
último livro 01Textos. 

«Álvaro Siza Vieira não é só o arquitecto 
português mais conhecido mas está 
também entre os mais respeitados 
arquitectos do mundo. Siza Vieira 
manteve desde sempre uma atitude 
comprometida com a envolvente da 
própria arquitectura. Acredito que 
tenha sido este comprometimento 
que trouxe a Siza Vieira a reputação de 
integridade entre aqueles com quem 
tem contactado. E foi a empatia de Siza 
para com os mestres da arquitectura 
com quem contactou que o inspiraram  
e influenciaram. 
Ao longo dos anos Siza sempre 
tentou evitar as tentações das novas 

tecnologias. Poucos arquitectos mostraram um tão grande poder de 
observação e sketching. Nos cadernos pretos escolares, a caneta de ponta 
fina é comandada por uma mão experiente que, por sua vez, é guiada por 
um espírito assertivo e acutilante. 
A obra de Siza Vieira é mais importante agora do que nunca. Conheço 
poucos arquitectos cuja obra tenha estado tão empaticamente 
comprometida com culturas preexistentes, cuja atitude tenha sido sempre 
de aprendizagem com o contexto envolvente e cuja humildade tenha 
assegurado uma tão equilibrada relação entre o antigo e o novo.» 
WILFRIED WANg, ARQUITECTO 

ExTRACTO DA APRESENTAÇÃO DO hOMENAgEADO

nACIOnAL
UMA MÃO EXPERIENTE E UM ESPÍRITO ACUTILANTE
ÁLVARO SIZA VIEIRA FOI DISTINgUIDO COM O TÍTULO DE MEMbRO hONORÁRIO DA ORDEM DOS ARQUITECTOS – CONFORME PROPOSTA 
APROVADA PELO CONSELhO DIRECTIVO NACIONAL (CDN) NO PASSADO DIA 15 DE JUNhO. A SESSÃO SOLENE DO DIA MUNDIAL DA 
ARQUITECTURA REALIZOU-SE A 14 DE OUTUbRO, NO PAVILhÃO DE PORTUgAL, EM LISbOA. 
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O Guia agora publicado define orientações para os concursos de 
arquitectura que tenham como objectivo a encomenda dos edifícios dos 
diversos serviços da Comissão Europeia em resultado da aplicação das 
grandes linhas da sua Política de Arquitectura.
A Política de Arquitectura da Comissão Europeia centra-se na qualidade 
arquitectónica do imóvel e o documento procura clarificar e agilizar a 
aplicação de cada um dos critérios que possa concorrer para essa qualidade. 
CRITÉRIOS DE QUALIDADE

1. InTEgRAçãO URbAnA integração harmoniosa e coerente no 
ambiente urbano onde se situa.
2. ACESSIbILIDADE fácil acesso a transportes públicos assim como a 
pessoas com mobilidade reduzida tendo como base o conceito de Design for All.
3. RESpEITO pELO AmbIEnTE E EfICáCIA EnERgÉTICA redução 
do consumo energético e desenvolvimento do edifício segundo um conceito 
energético global, favorecendo o recurso a energias renováveis e tendo em 
conta uma utilização ecológica do edifício durante o seu tempo de vida.
4. QUALIDADE DA COnSTRUçãO E bEm-ESTAR qualidade  
dos materiais utilizados tendo em vista não só o envelhecimento do  
edifício como também a qualidade do ar, a acústica e a luminosidade  
que influenciam o bem-estar e a saúde dos seus habitantes. 
5. InOvAçãO valorização de esforços que apontem para melhorias 
significativas aos níveis económico e ambiental.
6. LEgIbILIDADE E COmpREEnSãO DOS ImóvEIS distribuição 
clara dos diferentes volumes permitindo uma utilização fácil e 
compreensível dos imóveis pelos seus utilizadores e visitantes. 

7. ESTÉTICA E ImAgEm sendo porventura este o conceito mais difícil 
de avaliar, pretende-se que os edifícios sejam avaliados tendo em vista o 
seu contexto; a imagem de um imóvel revela a sua função e o seu papel  
no ambiente urbano em que se integra. 
8. fUnCIOnALIDADE, mODULARIDADE E fLExIbILIDADE 
comunicação entre entradas e saídas; utilização eficaz dos espaços 
disponíveis; possibilidade de extensão, evolução e reorganização em  
caso de necessidade.
9. CUSTOS diminuição dos custos de investimento e exploração.
10. ELEmEnTOS DE COESãO o «fio vermelho» – simbolismo comum  
a todos os imóveis ocupados pela Comissão Europeia permitindo uma boa 
leitura e visibilidade da sua presença na cidade.
bOAS pRáTICAS

O documento conclui que a qualidade arquitectónica se fundamenta numa 
clara definição prévia do programa, num acompanhamento correcto dos 
processos e no recurso sistemático ao concursamento.
O programa deve dar resposta aos quatro aspectos: conceito, comunicação 
espacial, funcionalidade e técnica. O facto de um edifício satisfazer 
as exigências do programa constituirá a garantia de um resultado de 
qualidade. Tal como a selecção do projecto através de um concurso europeu 
de arquitectura para todos os grandes projectos de desenvolvimento 
imobiliário, no caso de obras novas ou de obras de requalificação de edifícios 
existentes. deve ser prestada uma atenção particular à composição 
dos júris de concursos; devem assegurar, por um lado, uma natureza 
multidisciplinar e, por outro, a adequada qualificação dos seus membros.

PORQUE É QUE FAZ 
FALTA UMA POLÍTICA 
NACIONAL DE 
ARQUITECTURA?
uma resposta possível está na edição nº 50 da revista Arquitecturas (Outubro/
Novembro 2009). Jorge Bonito, vogal do CdN, membro da direcção do Fórum 
Europeu das Políticas de Arquitectura e da Comissão Organizadora do 12º 
Congresso dos Arquitectos, a realizar nos próximos dias 10 a 12 de dezembro 
na Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão, explica que uma Política Nacional 
de Arquitectura (PNA) é «uma ferramenta essencial para elevar a qualidade 
das obras de arquitectura e do desenho urbano. (...) Porque o que nós 
defendemos é que todos devem ter acesso à arquitectura e ao espaço público 
de qualidade. (…) é, de algum modo, complementar à revogação do 73/73. 
(...) Enquanto a questão de quem pratica os actos pode ser corporativa, a 
questão da existência de uma Política Nacional de Arquitectura e da Paisagem 
diz respeito a toda a sociedade. Nós, arquitectos, não ganhamos nada 
directamente. O que nós queremos é levar a um compromisso por parte da 
administração, seja ela central, regional ou local, para com a arquitectura, de 
procurar que a arquitectura, a construção, o desenvolvimento urbano tenham 
como grande preocupação a qualidade. E quando se fala aqui de qualidade, 
não se trata de uma mera qualidade de desenho; trata-se de uma qualidade 
construtiva e funcional e até de se adaptar a novos usos. (…) um edifício 
mais sustentável e que vai servir melhor as populações.
Outra forma em que se tem vindo a implementar estas políticas é através de 
uma consciencialização da população, feita no ensino. (…) Era importante 
que se começasse a falar no ensino básico sobre qual a importância da 
arquitectura e do urbanismo no meio ambiente e quais as mais-valias 
que estão associadas a uma resposta de qualidade às necessidades das 
pessoas. Além de ficarem mais exigentes, o que se tem verificado noutros 
países é que ficam também mais disponíveis para participar em discussões 
que têm a ver com o planeamento da sua cidade. (…) quando há este 
envolvimento mais cedo nas questões da cidade, as pessoas estão mais 
disponíveis e mais atentas para participar nestas discussões. E isto ajuda 
também a criar um espírito de cidadania, que nós achamos que não existe 
de uma forma muito forte na sociedade actual. (…)» 

COMISSÃO EUROPEIA ADOPTA  
POLÍTICA DE ARQUITECTURA
EM COMUNICADO DO FINAL DE SETEMbRO 2009, A COMISSÃO DAS COMUNIDADES 
EUROPEIAS DIVULgA UM gUIA DE «bOAS PRÁTICAS» QUE DEFINE AS gRANDES LINhAS 
DA SUA POLÍTICA DE ARQUITECTURA E OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 
DOS NOVOS EDIFÍCIOS A CONSTRUIR OU DOS PROJECTOS DE REAbILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS 
ExISTENTES PARA ALOJAR OS SEUS SERVIÇOS EM bRUxELAS E NO LUxEMbURgO, 
SELECCIONADOS ATRAVÉS DE CONCURSAMENTO.
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A 4ª edição do Prémio Fernando Távora foi 
encerrada com a conferência/projecção 
de filme da arquitecta Cristina Salvador, 
a vencedora daquela edição do prémio 
de viagem, com a proposta ‘Diário do 
Deserto – Namibe 2009’. A apresentação 
teve lugar nos Paços do Concelho de 
Matosinhos, numa sessão em que foi 
também divulgada a constituição do Júri 
da próxima edição (nota na página 2).
«Com o Nietzsche na bagagem» e dois 
amigos, Cristina Salvador partiu para o 
Deserto do Namibe em Angola. Segue-se 
um pequeno extracto da introdução à 
conferência e o «capítulo 7» do Diário, 
um registo que é um convite para uma 
próxima apresentação, porque existem 
solicitações nesse sentido, de quem 
esteve e quer repetir a viagem. 
«(...) O Prémio Fernando Távora permitiu- 
-me organizar as reflexões e emoções 
recolhidas e sentidas ao longo da viagem 
e as informações que nela ou sobre ela 
me foram sendo transmitidas. (...) O 
meu trabalho como projectista e como 
investigadora em África tem incidido 
em áreas urbanas e peri-urbanas, 
espaços de profundas transformações 
e de crescimento acelerado, espaços 
colonizados, delapidados e de confronto, 
onde as lógicas geradoras do caos 
parecem intransponíveis. Mas as cidades 
africanas são sobretudo espaços de 
surpresas e de encontros e foi assim que 
em Luanda entrei em contacto com o 
CE.dO – Centro de Estudos do deserto (...), 
que tem como objectivo contribuir para o 
estudo das regiões áridas e semi-áridas 
de Angola, em particular do deserto do 
Namibe. dos projectos científicos em 
curso no CE.DO, chamou-me à atenção 
o projecto de pesquisa do antropólogo 

Samuel Aço, Os Comerciantes do deserto, 
que está ligado a um projecto mais vasto 
Angola em Movimento: sociabilidades e 
trocas económicas informais coordenado 
por Marzia Grassi, investigadora do ICS.
(...) 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, levaram-me 
a fazer a mala e meter-me ao caminho. 
Mas para melhor entendimento da minha 
opção de viagem pelo deserto do Namibe 
é necessário explicar que o meu interesse 
se situa exactamente na diferença 
entre o que são áreas resultantes de 
um processo de desertificação, causado 
pela desflorestação, contaminação ou 
exploração intensiva de recursos, e o 
território deste deserto, natural e antigo, 
que constitui um ecossistema único – que 
integra populações, animais, plantas, 
sol, vento e mar – biológica, económica e 
culturalmente dinâmico.
Acompanharam-me nesta viagem dois 
amigos, a antropóloga Cristina Rodrigues 
e o fotógrafo Jorge Ferreira. As suas 
duas diferentes «visões» do território 
permitiram-me reflectir com maior 
precisão e qualidade durante a viagem 
e integram o relato que a seguir vou 
fazer. Fizemos uma primeira viagem de 
preparação no tempo quente de Fevereiro, 
que durou cerca de doze dias e finalmente, 
entre Julho e Agosto, no «cacimbo», que é 
fresco e seco, viajámos vinte e dois dias.
quero clarificar que na minha «errância» 
pelo deserto do Namibe – que é 
considerado um dos mais antigos do 

Mundo, tendo pelo menos 80 milhões 
de anos, estendendo-se numa faixa do 
litoral Sul de Angola e Norte da Namíbia, 
com cerca de 50.000km2 (Namib quer 
dizer enorme) – eu percorri aquela 
pequeníssima parte onde a proximidade 
da cidade do Namibe ainda se faz sentir, 
num território de encontro entre mar, 
rio Curoca, zonas áridas e semi-áridas, 
dunas, lagoas, pescadores, pastores e 
comerciantes. (...)
Com este diário de viagem participo 
na discussão sobre o território do 
deserto, local de confronto entre 
diferentes lógicas de regulação. Não 
pretendendo apresentar uma compilação 
de informações, mas antes transmitir 
conhecimento através do que vivi nesta 
viagem, ou do que procurei conhecer 
através do que lá vivi. Como escreveu o 
Fernando Pessoa «o que vemos, não é o 
que vemos, senão o que somos». (...)
À partida pensei usar como fio de Ariadne 
a rota dos comerciantes do deserto, 
seguindo a sua errância, as suas pistas, 
percursos, cruzamentos e paragens na 
sua busca de pastores. Mas tal como a 
bifurcação dos caminhos no deserto, 
também este diário bifurca em muitas 
direcções, porque tal como ficou escrito 
em Toledo desde o século XIII: «não há 
caminhos, há que caminhar». 
Acrescento uma ideia expressa nas 
Origens da Arquitectura do Leonardo 
Benevolo e Benno Albrecht e que para mim 
é uma «chave» para esta conferência:  
«Já não acreditamos na renovação acelerada, 
mas descobrimos com surpresa, juntamente 
com o novo, o valor das coisas imutáveis, da 
permanência, da afinação lenta. (...)

[CAPITULO] 7
Junto a Njambasana existe um lugar 
mágico na realidade sem nome, mas que o 
soba Mbeape, por termos insistido muito, 
indicou como «Ocowai», que parece querer 
dizer «pedras vermelhas». 
Vamos então chamar-lhe assim:
Ocowai 
Só estar ali mesmo;
Ver e ouvir o silêncio;
Parece que se mastiga o silêncio, que 
se engole e passa a circular na nossa 
respiração;
Ocowai; 
é o lugar do silêncio que ressoa na nossa 
cabeça;
depois, uma enorme vontade de desenhar o 
som, as formas, a luz… 
Tudo que nós arquitectos procuramos criar:  
reflexos, efeitos, sons, emoções;
Estar ali é mágico;
Mas só quando a nossa sombra se projecta,  
o sentido desta viagem prossegue.(...)»
CRISTINA SALvADOR

SOb INFLUÊNCIA: 
DO VULCÃO À POOL 

gENÉTICA
«As coisas estão a mudar. Muitos podem 
nem sequer se aperceber disso, mas,  
como cantava dylan, things are a’changin.  
A arquitectura portuguesa está a sofrer uma 
transformação de paradigma relativamente 
ao que foi a sua produção e recepção crítica 
durante o último quarto de século. 
Os apreciadores da «escola portoguesa» 
– o termo cínico que Manuel Mendes 
inventou no princípio dos anos 90 – 
estão ainda inteiramente confortáveis 
nas suas posições de defesa de um 
reduto formal e ideológico que, bem 
entendido, identifica o todo da produção 
arquitectónica portuguesa a uma tendenza 
profundamente influenciada pela 
consolidação da Escola do Porto em torno 
da figura de Álvaro Siza Vieira. 
As gerações mais novas e mais desalinhadas 
(a)parecem, por vezes, apenas preocupadas 
em denotar o desconforto pessoal 
de um colete de forças que resulta da 
institucionalização – crítica, académica e 
mediática – dessa tendenza, revelando-se 
elas próprias cegas aos sinais de mudança. 
E, quer uns, quer outros, parecem 
esquecer-se que as coisas vão mudando. 
Pode ser um fenómeno lento, mas a 
passagem do tempo é inevitável. E mesmo 
numa atmosfera conservadora, desprovida 
de massa crítica, «mudam-se os tempos, 
mudam-se as vontades». Em jeito de 
filosofia de algibeira – glosando Siza Veira 
– pode dizer-se que tudo é apenas uma 
questão de paciência. 
Todas as arquitecturas regionais que hoje 
usufruem de algum reconhecimento 
internacional mostram um e apenas 
um denominador comum. que uniu 
recentemente arquitectura espanhola, 
holandesa, suíça, portuguesa, mexicana 
ou japonesa? E que fez com que estas 
arquitecturas se destacassem das de 
países vizinhos como a Polónia, a Bélgica, 
o Luxemburgo, a Noruega, a Argentina ou 
a Tailândia?
Think about it.
uma vez comprovado que a resistência 
do regionalismo crítico erudiu de vez, 
deve existir uma razão mais profunda 
para criar uma distinção entre produções 
que, geograficamente, só poderiam 
ser próximas nas suas verdades e 
consequências. Já adivinharam? 
Em cada um destes países emergiram 
personagens, actores arquitectónicos, 
que, um pouco mais cedo, (como Luis 
Barragán, prémio Pritzker em 1980), ou 
um pouco mais tarde (como Rem Koolhaas 
ou Herzog & de Meuron, prémios Pritzker 
de 2000 e 2001), geraram uma influência 
avassaladora sobre os meios em que 
ganharam proeminência.
Em muitos casos, não devemos 
desvalorizar o facto de que a emergência 
destes e doutros personagens – 
sempre marcantes para uma viragem 
do Movimento Moderno em direcção à 
situação da produção arquitectónica 
actual – tem as suas razões num contexto 

histórico particularmente rico, como terá 
sido o caso da arquitectura espanhola ou 
holandesa e, como muito antes, foi o caso 
da arquitectura americana. 
Porém, não é isso que aqui nos interessa, tal 
como apenas marginalmente é relevante 
que estes personagens estejam na origem 
da starchitecture do tempo presente.  
O star-system altamente personalizado e 
desterritorializado que hoje regula o campo 
arquitectónico internacional – também 
sujeito ao princípio de que os tempos... 
they  are a’changin – pode ter algo a ver 
com os argumentos que aqui se esgrimem, 
mas apenas no sentido em que esses 
personagens geram um tipo de influência 
que marca duravelmente produções 
arquitectónicas vistas como referenciais, 
quer a nível regional, quer internacional. 
(...) Na selecção de obras e textos que aqui 
se apresenta, não só se revelam obras de 
arquitectos portugueses que mostram o 
desejo de se reinventar e de se ultrapassar 
como também se reúnem visões críticas 
que olham para o passado de forma 
descomprometida. 
Assim, escolhem-se obras e abordam-se 
temas – as condições do mercado, do  
Norte e do Sul, do local e do internacional, 
da escola e da prática, do turístico e do 
banal, do estereotipo e da excepção –  
que querem deixar para trás a ansiedade 
da influência ou, pelo menos, a querem 
enquadrar segundo novas perspectivas  
e expectativas. depois de um fechamento 
histórico persistente – em continuidade 
com um longo regime fascista – os 
arquitectos portugueses estão hoje,  
de novo, abertos à influência do exterior. 
E, como nunca, mostram-se capazes de 
absorver as referências mais díspares e de 
as reordenar sob a batuta de uma intuição 
estética e de uma identidade projectual 
coerentes. 
A diversidade já tem pernas para andar.
PEDRO gADANhO, COMISSáRIO-gERAL hAbITAR 

PORTUgAL 2006/2008, SELECÇÃO MAPEI/ORDEM DOS 

ARQUITECTOS

O LIVRO hP0608
O livro totalmente bilingue (português/
inglês), para além dos textos dos 
comissários, contém as fichas técnicas e 
as biografias sumárias dos autores dos 80 
projectos seleccionados e foi vendido por 
um preço especial no período da Exposição.
«HP0608 revela o dinamismo e a 
diversidade da arquitectura portuguesa 
dos últimos anos. As 80 obras da selecção 
Mapei/Ordem dos Arquitectos dão origem a 
um raro retrato crítico de uma arquitectura 
dividida entre autoria e mercado, entre 
tradição e abertura, entre import e export.
Inclui autores consagrados como Siza 
Vieira, Souto de Moura ou Carrilho da 
Graça, mas também primeiras obras de 
representantes das novíssimas gerações 
de arquitectos portugueses, tais como 
Arquitectos Anónimos, Embaixada, Moov 
ou Plano B.» 
DA SObRECAPA DO LIVRO

acompanhe a reportagem fotográfica da 
exposição Habitar Portugal 2006/2008 em  
www.flickr.com/photos/habitarportugal0608
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Na sua terceira edição, a Exposição Nacional 
de Arquitectura Habitar Portugal 2006-2008 
pretende levar ao público a diversidade 
da produção arquitectónica nacional 
dos últimos três anos, nas mais diversas 
escalas e com os mais diversos programas, 
quer em território português, quer no 
estrangeiro. 
Na sua primeira exibição, estando previsto 
um programa de itinerância nacional e 
no estrangeiro,  e com o apoio da Câmara 
Municipal de Cascais, Habitar Portugal 
2006/2008 esteve patente ao público no 
Espaço Multiusos da Marina-Terra, entre  
4 de Outubro a 1 de Novembro 2009. A 
inauguração aconteceu no dia 3 de Outubro, 
na presença do então Ministro das Obras 
Públicas, Transportes e Comunicações, do 
Governador Civil de Lisboa, do Presidente da 
Câmara Municipal de Cascais, do Presidente 
da OA, do Comissário-geral e de grande 
número dos arquitectos autores dos 80 
projectos seleccionados. 
A exposição integrou um espaço lúdico 
e pedagógico em que existiu uma área 
de leitura onde os visitantes puderam 
consultar uma outra «selecção» de livros 
sobre arquitectura portuguesa publicados 
nos últimos três anos. No dia Mundial da 

Arquitectura 2009 (5 de Outubro) e em 
todos os sábados foram organizadas visitas 
guiadas conduzidas pelos comissários da 
Exposição. 

1
PORTAL SENSóRIO

uma antecâmara que marca a passagem 
do espaço público para a exposição, 
proporcionando um momento de 
recolhimento sensorial através da cor e  
da expressão da cortiça em contraste com  
a luz e a leveza da resina. Prepara-nos para  
a exposição, pelo silêncio que ajuda  
à concentração.
www.kaputt.pt

2
MORTOS VIVOS

uma instalação do Studio Astolfi foi criada 
usando um lote de peças obsoletas para 
abate da Câmara Municipal de Cascais. 
Mesas, cadeiras, gavetas, um aspirador 
e um escadote foram algumas das peças 
encontradas neste ‘cemitério de monos’ do 
armazém da Câmara, prontas para serem 
abatidas. queria ressuscitar  
estes objectos, celebrá-los, torná-los 
úteis. Esta instalação é composta por cinco 

módulos de argamassa que quando juntos 
criam um ‘balcão multiusos’ que serve de 
recepção, ponto de venda de catálogos e 
‘sitting area’. As peças rompem o betão 
como se estivessem a lutar pela vida, a  
pedir para serem salvas.

3
PLAyTECTURE

um jogo ficcional de arquitectura que 
explora a criação de um ambiente urbano, 
lúdico e emocional que muda e interage em 
tempo real com o público. um jogo leva-nos 
às raízes da criatividade, tem o potencial 
de nos libertar da função intrínseca de 
utilitarismo para poder criar outras 
relações sociais. Playtecture incentiva este 
relacionamento através de interacções 
virtuais no mundo real, desvanecendo as 
fronteiras de cada um. Assim a cidade será 
o resultado de uma actividade global dos 
visitantes e não apenas de uma actividade 
individual, uma vez que cada um vai criar 
uma relação dinâmica com o outro.
www.playtecture.com
www.dass.pt
www.nearinteraction.com
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COnCURSOS

RESULTADOS

CONCURSO PÚBLICO PARA A 
ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE 
«RECONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO 
CENTRO DE ARTE GRAÇA MORAIS 
(ENCONTRO DAS ARTES/ESPAÇO 
GRAÇA MORAIS)»
Encontram-se homologados pela 
Câmara Municipal de Vila Flor 
(CMVF), os resultados do «Concurso 
Público para a elaboração do 
Projecto de Reconstrução do 
Edifício Centro de Arte Graça Morais 
(Encontro das Artes/ Espaço Graça 
Morais)», propostos pelo Júri:

1º Prémio: António Portugal  
& Manuel M. Reis – Arquitectos  
& Associados, Lda
2º Prémio: Nuno Teixeira Rosado 
(em nome do atelier Impromptu 
Arquitectos)
3º Prémio: Canata & Fernandes  
– Arquitectos, Lda
Menção Honrosa: Serôdio Furtado  
& Associados Arquitectos, Lda
Menção Honrosa: Cristina Veríssimo 
diogo Burney – Arquitectos 
Associados, Lda

Conforme se pode ler no respectivo 
Relatório, o Júri considerou 
que a proposta do escritório 
António Portugal & Manuel M. 
Reis – Arquitectos & Associados, 
Lda. como, «(...) a proposta mais 
equilibrada e a que melhor 
interpreta o Programa do Centro de 
Arte Graça Morais.» «é a proposta 
que melhor interpreta o contexto, 
sobretudo no que se refere às 
diferentes pré-existências, tanto 
no que se refere ao edificado 

como no que se refere ao espaço 
público envolvente.» Assim como a 
proposta «(...) que melhor integra 
a nova construção na paisagem 
urbana existente (...)» assegurando 
«(...) uma convivência tranquila mas 
renovada entre o que está e o que 
será construído em seu lugar.»
O Júri ressalva também, entre 
outros aspectos, a clareza e 
simplicidade da composição, o 
sentido da escala dos espaços 
e dos percursos, a linguagem 
expressiva, e, em relação espaço 
expositivo criado, a riqueza plástica, 
o dinamismo, a amplitude e a 
multiplicidade de situações de uso.
A proposta do atelier Impromptu 
Arquitectos, segundo o Júri, «é 
uma proposta que mostra grande 
sensibilidade ao papel que o espaço 
exterior pode desempenhar na 
interpretação do Programa do 
Centro de Arte Graça Morais»; 
tendo ressalvado que a grande 
aposta e grande qualidade desta 
proposta reside no enriquecimento 
do espaço urbano resultante, 
embora numa lógica que «(...) altera 
significativamente a lógica urbana 
existente (...)». O Júri salienta que 
«(...) esta proposta propõe um 
equilibrado grau de adequabilidade 
do ponto de vista da resposta às 
exigências programáticas em 
termos quantitativos e recorre a 
uma linguagem arquitectónico/
construtiva de tipo neutral, 
ainda que afirmativa na sua 
singeleza elegante assim como 
na sua depurada interpretação 
espacial das diferentes valências 
programáticas.»
quanto à proposta apresentada por 
Canata & Fernandes – Arquitectos, 

Lda, o Júri ressalva tratar-se de 
«uma proposta que parte de uma 
vontade explícita de respeitar 
uma boa parte das pré-existências 
(memórias) ainda que, em alguns 
casos, despojadas da sua função 
original. Neste sentido, é uma opção 
que se distingue positivamente das 
duas anteriores», numa solução 
que se desenvolve «(...) a  partir 
de um jogo entre o antigo e o 
contemporâneo de que o autor 
pretende tirar partido no sentido da 
sua mútua valorização.»
destaca ainda que a «(...) proposta 
em apreço responde de forma 
globalmente equilibrada ao 
programa e propõe uma atitude 
de projecto que é afirmativa e 
tendente a singularizar a imagem 
do Centro como equipamento com 
claro sentido de modernidade»; 
criando, pela forma alternativa com 
que utiliza materiais locais, «(...) 
situações de enriquecimento do 
léxico construtivo autóctone.»
O Júri do concurso foi presidido 
pelo engenheiro Fernando 
Francisco Teixeira de Barros 
(em representação da CMVF), e 
constituído pelo arquitecto Augusto 
José Marques Costa (designado pela 
CMVF), pelo engenheiro António 
Rodrigues Gil (designado pela 
CMVF), pelo arquitecto José Manuel 
Castro Carvalho Araújo (designado 
pela OASRN), pelo arquitecto Pedro 
Alarcão Silva (designado pelo Centro 
Nacional de Cultura), pelo arquitecto 
Nuno Manuel Macedo Pinto de 
Sousa (designado pela Associação 
de Municípios de Terra quente 
Transmontana) e pelo músico Pedro 
Caldeira Cabral (em representação 
da Pintora Graça Morais).

Nas reuniões do júri de avaliação dos 
projectos o membro Pedro Caldeira 
Cabral foi substituído pelo arquitecto 
Manuel Correia Fernandes.

CONCURSO INTERNACIONAL  
DE IDEIAS PARA UMA NOVA 
PONTE CICLÁVEL EM LISBOA 
A dupla Telmo Cruz e Maximina 
Almeida ganhou o 1º prémio do 
Concurso promovido pela EXd’09 
com a Fundação Galp Energia.
A nova ponte tem por objectivo 
facilitar a travessia da 2ª Circular 
por bicicletas e peões, promovendo 
a utilização destas formas de 
locomoção e constituindo um 
legado para Lisboa e para os seus 
habitantes. Aberto a ateliers 
de arquitectura, gabinetes 
de engenharia, bem como a 
arquitectos e engenheiros, 
portugueses e estrangeiros, o 
concurso recebeu propostas, entre 
nacionais (39) e internacionais 
(32); destas últimas o Reino 
unido foi o país «mais fortemente 
representado», segundo a 
organização. 
O segundo prémio coube aos 
britânicos Moxon Architects 
Limited, sendo o terceiro lugar 
atribuído aos portugueses 
Impromptu Arquitectos + Selahattin 
Tuysuz Architecture. Foram ainda 
atribuídas duas menções honrosas 
aos Studio Kawamuka Ganjavian 
de Espanha e ao Atelier do Cardoso 
(PT/ES). O júri distinguiu ainda a 
proposta do arquitecto Tiago Barros 
com uma Menção Especial.
O projecto vencedor e a shortlist 
do júri estiveram expostos no 
Lounging Space durante a EXd’09 
até 8 de Novembro. 

«de facto os fundamentos da 
história desta ponte devem ser 
procurados no futuro, mais que nas 
condições do presente.
é já detectável nas diversas 
investigações em curso sobre 
deslocações uma cada vez maior 
hibridização dos distintos modos 
de transporte, tendendo a dissolver 
a fronteira entre o transporte 
individual, usualmente privado, 
e o transporte colectivo. Concept 
cars de dimensões reduzidas, 
dos quais o SMART é já um 1º 
resultado aplicado, a Segway 
Personal Transporter, veículos 
diversos a pedais, muito eficazes 
e leves, são todos evoluções dos 
modos e aparelhos de transporte 
individuais que em comum têm a 
minimização de esforço e redução 
de dimensões, posicionando-se em 
escalas intermédias entre o actual 
transporte automóvel e o peão.
Sobre as cidades pousam já 
novos mapas de deslocações 
que testemunham esta nova 
tendência. Combinações de 
bicicleta e comboio, metro ou barco 
são já soluções frequentes, quer 
adaptando o serviço de comboios 
e metros, com elevadores próprios 
ou parques de bicicletas, quer 
articulando e aligeirando as 
próprias bicicletas.
Esta ponte pertence a esses 
novos mapas, nos quais filigranas 
de novos e existentes caminhos 
vinculados em maior grau a 
deslocações individuais, se 
sobrepõem, cruzam e ligam às 
actuais infra-estruturas das 
cidades, aos actuais caminhos do 
transporte, individual ou colectivo.
Aqui, no local e contexto do projecto 

desta ponte, azinhagas e alamedas 
das quintas de Benfica, da Luz e de 
Telheiras, são uma oportunidade 
para construir este novo mapa. 
Podem passar a fazer parte do 
horizonte dos habitantes dos 
bairros novos, estabelecendo novos 
corredores, mais vivificantes da 
malha da cidade, já chamados de 
ecológicos. Importante também 
será recuperar para a Cidade 
retalhos, susceptíveis de memória, 
alicerçada numa rede de trilhos e 
espaços, parcialmente existentes, 
mas actualmente isolados, e como 
tal perdidos.
é deste novo mapa que esta ponte 
emerge, literalmente descolando 
do solo uma nova rede de caminhos, 
passando sobre a grande artéria 
que é a 2ª circular, deixando 
apenas um rasto luminoso que 
aqui coreografa a sobreposição 
das diferentes escalas e modos de 
deslocação.
A ponte torna-se assim um 
elemento modelador dos fluxos 
viários terrestres, assumindo 
um papel determinante num 
universo ligado à deslocação 
individual, a pé, de bicicleta, de 
skate ou patins, de segway, de ..., 
essencialmente não motorizado, 
e não poluente. Neste sentido a 
Ponte, torna-se um referencial 
à mobilidade, simultaneamente 
vinculado e vinculante de cenários 
urbanos futuros, cúmplice de uma 
urbanidade cujos contornos se vêm 
definindo, cada vez mais, sobre 
conceitos de desenvolvimento 
sustentável.»
TELMO CRUz E MAxIMINA ALMEIDA

PRÉMIO FAD DE ARQUITECTURA 
O PRéMIO FAd dE ARquITECTuRA 
FOI ATRIBuÍdO À ESTAçÃO 
BIOLÓGICA dO GARduCHO, 
NA AMARELEJA (MOuRÃO, 
ALENTEJO), dA AuTORIA dO 
ARquITECTO JOÃO MARIA 
TRINdAdE
Os Prémios FAd, por muitos 
considerados os mais prestigiados 
à escala ibérica, são atribuídos pelo 
Foment de les Arts Decoratives de 
Barcelona a pessoas, entidades 
ou instituições que se candidatem 
com obras terminadas durante 
o ano anterior em Espanha e 

Portugal. Foram fundados em 
1958 pelo arquitecto Oriol Bohigas 
e compreendem 4 categorias – 
arquitectura, interiorismo, espaços 
exteriores e espaços efémeros. 
Mais de 522 obras, incluindo 25 
de Portugal, apresentaram-se à 
edição deste ano, a 51ª dos Prémios 
FAd. Foram seleccionadas 27 
finalistas – 14 em Arquitectura, seis 
em Interiorismo, três em Cidade e 
Paisagem e quatro em Intervenções 
Efémeras. 
Entre os finalistas contavam-se ainda 
uma habitação unifamiliar em Marco 
de Canaveses de Nuno Graça Moura, 

o Centro Comunitário São Cirilo no 
Porto, de Nuno Valentim, e a Escola 
Superior de Tecnologia no Barreiro, 
de José Mateus e Nuno Mateus. 
Recorda-se que, entre as obras 
premiadas com o Prémio FAd de 
Arquitectura, encontram-se o 
Pavilhão do Conhecimento de João 
Luis Carrilho da Graça (1999) e 
o Estádio Municipal de Braga de 
Eduardo Souto de Moura (2005). 
A Estação Biológica do Garducho 
integra a Exposição Nacional de 
Arquitectura «Habitar Portugal 
2006/2008, Selecção Mapei/Ordem 
dos Arquitectos», que esteve 

patente no espaço multiusos 
da Marina de Cascais até 1 de 
Novembro.

DESIGN-IT
PRéMIO dO MuSEu 
GuGGENHEIM dE NOVA YORK, 
uM CONCuRSO INTERNACIONAL 
PARA dESIGN dE ABRIGOS
O prémio do público foi atribuído 
a david Mares, que revelou que 
não recebeu a notícia com grande 
surpresa «porque estava com uma 
grande vantagem sobre o segundo 
classificado», mas sublinhou que foi 
um «alívio» saber que tinha ganho.  

O abrigo, que está instalado em 
Vale de Barris, perto de Setúbal, 
conquistou 64.875 votos dos 
cibernautas. 
O trabalho, que david Mares 
fez «numa semana de férias», 
segundo revelou à agência Lusa em 
Setembro, era um dos dez finalistas 
escolhidos entre cerca de 600 
participantes oriundos de 68 países, 
tendo o arquitecto concorrido 
«apenas por desportivismo». 
Feito sobretudo de cortiça, o abrigo 
assenta numa estrutura de perfis de 
aço, integra ripas de madeira e devia 
destinar-se a um estudante.  

«Eu procurei responder a esse 
desafio, criando um ambiente em 
que pudesse relaxar e também 
estudar, que tivesse isolamento 
térmico e acústico, e lembrei-me  
da cortiça, que é um material 
nosso», disse.
www.guggenheim.org/new-york/
education/sackler-center/design-it-
shelter/vote-for-shelters/project/517
http://davidmares.net76.net
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123
Concurso público para a elaboração do 
projecto de «reconstrução do edifício  
Centro de Arte Graça morais (encontro  
Das Artes/ espaço Graça morais)»

1.º Prémio: António Portugal & Manuel  
M. Reis – Arquitectos & Associados, Lda
2º Prémio: Nuno Teixeira Rosado (em  
nome do atelier Impromptu Arquitectos)
3º Prémio: Canata & Fernandes – 
Arquitectos, Lda

4
Concurso Internacional de Ideias para  
uma nova ponte ciclável em Lisboa
Telmo Cruz e Maximina Almeida
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AGEnDA NOvEMbRO/DEzEMbRO

12 NOVEMBRO
EVOCAçÃO HASSAN FATHY
A SINFONIA ESQUECIDA: 
ARQUITECTURA PARA OS  
POBRES 40 ANOS DEPOIS
Eloy Algorri Garcia
Auditório da sede nacional da 
Ordem, Lisboa, 19h

12 E 17 NOVEMBRO 
€.ARQUITECTURA ACESSÍVEL.€
Bar «À Margem», doca do Bom 
Sucesso, Lisboa, 21h
A apresentação de cada um dos 
projectos seleccionados no 
concurso, com um formato ao 
critério dos autores, terá a duração 
máxima de 13 minutos. No final, 
segue-se uma conversa/debate.
12 NOV
z Apartamento no Bairro Alto, 
Lisboa (Manuel Belo + Nuno Silva)
z Casa em Barcelos (Rui Grazina)
z Apartamento RS, Setúbal (António 
Rosa da Silva)
z Máquina Invisível- Produções 
Fotográficas, Beato, Lisboa (Lara 
Seixo Rodrigues)
z Casa Soares, Lisboa (Nadir 
Bonaccorso Arquitectos)
17 NOV
z Balance Health Club & SPA, Caldas 
de Rainha (Rui dias)
z Apartamento na Junqueira, Lisboa 
(Filipe Borges de Macedo)
z Casa FIVI 2, Vila Nova de Cerveira 
(Francisco Spratley)
z uniscala Interiores, Porto 
(Cláudio Vilarinho)
z Casa em Gavião (Maximina 
Almeida + Telmo Cruz)
A frequência de cada uma das sessões 
confere 1 crédito no âmbito da formação 
obrigatória em temáticas opcionais.
www.oasrs.org

13 NOVEMBRO
EM TRâNSITO #029
A SINFONIA ESquECIdA: 
ARquITECTuRA PARA OS  
POBRES 40 ANOS dEPOIS
Eloy Algorri Garcia
Cinema Passos Manuel, Porto, 22h00
Bilhete: €3
 As conferências de arquitectura  
«em trânsito» são organizadas pela 
OASRN e contam com o patrocínio da AXA.
Mais informações disponíveis em  
www.oasrn.org > Cultura

> 18 NOVEMBRO
ARquITECTuRA EM REVISTA
GERAÇÃO Z #01 
[1] MOOV E ARquITECTOS 
ANÓNIMOS® 
Galeria da sede nacional da Ordem
Primeira parte da exposição que 
promove práticas emergentes da 
arquitectura portuguesa, promovida 
pela revista de Arquitectura e 
Arte Arq|a, no âmbito do ciclo 
«Arquitectura em Revista» que 
integra as comemorações da OA-SRS 
do dia Mundial da Arquitectura 2009.
geracaoz.wordpress.com
www.oasrs.org

19 NOVEMBRO
ARquITECTuRA EM REVISTA
GERAÇÃO Z 
Livraria A+A, sede nacional  
da Ordem, Lisboa, 19h
Lançamento da edição Nov/dez 09 
da revista Arq|a.
www.livrariaamaisa.pt
geracaoz.wordpress.com

21 NOVEMBRO 
OBRA ABERTA
OBRAS DO ARQUITECTO  
JOSÉ MARQUES DA SILVA 
CASA-ATELIER MARquES  
dA SILVA (1909)
Arquitecto Rui Ramos
Praça Marquês de Pombal 44,  
Porto, 10h30
Inscrição obrigatória 
Mais informações em  
www.oasrn.org > Cultura

23 > 27 NOVEMBRO
2ª EdIçÃO dO CuRSO  
dE FORMAçÃO 
INVENTARIAÇÃO DE PATRIMÓNIO 
ARQUITECTÓNICO
Instituto da Habitação e da 
Reabilitação urbana, Av. Columbano 
Bordalo Pinheiro 5, Lisboa
A produção, a gestão e a divulgação 
de inventários técnico-científicos 
de património arquitectónico, 
urbanístico e paisagístico são 
consideradas actividades essenciais 
de suporte ao reconhecimento, 
identificação, estudo, compreensão 
e «apropriação» desses objectos 
patrimoniais pelos indivíduos, 
comunidades e organizações e, bem 
assim, à sua gestão, salvaguarda e 
valorização.
Baseando-se nos princípios e regras 
de inventariação preconizados no 
KIT01 – Património Arquitectónico 
Geral, é objectivo deste Curso dotar 
os formandos das ferramentas e 
conhecimentos teórico-práticos 
que lhes permitam reconhecer, 
identificar e documentar, de 
forma normalizada, técnica e 
cientificamente consistente, 
edifícios e estruturas construídas 
das mais diversas tipologias.
Custo de Inscrição: 300€ – inclui o 
manual do formando, uma cópia do 
KIT01: Património Arquitectónico geral e 
certificado de presença
Duração: 30 horas – 5 dias, de 2ª a 6ª feira, 
das 9.30 às 12.30 e das 14.30 às 17.30
Docentes: Dra. Paula Noé – Doutora Paula 
Figueiredo
Para qualquer esclarecimento contactar: 
Paula Figueiredo, tel. 219 427 780, 
avfigueiredo@ihru.pt
Paula Noé, tel. 219 427 780,  
apnoe@ihru.pt
João Silva, tel. 219 428 064,  
jvsilva@ihru.pt

24 NOVEMBRO
COMEMORAçÃO  
dOS 40 ANOS dO NAu
BAIRROS VIVOS, CIDADES VIVAS
Pequeno Auditório do Centro de 
Congressos do LNEC, Avenida do 
Brasil 101, Lisboa
Conferência comemorativa dos 
40 anos de actividade contínua 
do Núcleo de Arquitectura e 
urbanismo (NAu) do LNEC, 
sob um tema considerado na 
actualidade um objectivo central 
do desenvolvimento urbano. 
Contam-se entre os oradores 
várias individualidades que 
desenvolveram actividade ou que 
cooperaram de perto com o NAu 
ao longo deste percurso no tempo 
para criar um espaço para uma 

reflexão colectiva sobre a situação 
presente e futura da investigação 
em arquitectura e urbanismo, numa 
perspectiva multidisciplinar.
A inscrição é gratuita e obrigatória.
Tel. 218 443 515
apinho@lnec.pt

26 > 27 NOVEMBRO
ENCONTRO 2009
OS DEZ ANOS DO REGIME 
JURÍDICO DA URBANIZAÇÃO E DA 
EDIFICAÇÃO
A EVOLuçÃO dO LICENCIAMENTO 
MuNICIPAL dE OPERAçÕES 
uRBANÍSTICAS
Centro de Congressos do LNEC, 
Avenida do Brasil 101, Lisboa
A Ad urbem dedica o seu Encontro 
Anual de 2009 ao Regime Jurídico 
da urbanização e da Edificação 
(RJuE) que perfaz a primeira década 
da sua existência, contada a partir 
da data da publicação do decreto- 
-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro,  
o diploma que procedeu à sua 
aprovação.
Os resumos das comunicações 
aprovados pela Comissão Científica 
do Encontro encontram-se 
disponíveis para consulta no site 
da Ad urbem, permitindo a todos 
os membros e interessados saber 
mais sobre os temas que irão ser 
apresentados pelos oradores 
e submetidos à discussão dos 
participantes.
Ad Urbem – Associação para o 
Desenvolvimento do Direito do 
Urbanismo e da Construção
Tel. 218 443 792 (dias úteis, das 9 às 13h) 
Fax 218 443 028
adurbem@adurbem.pt

26 NOVEMBRO  
> 23 DEZEMBRO
ARquITECTuRA EM REVISTA
GERAÇÃO Z #01 
[2] KAPuTT! + AuZPROJEKT
Galeria da sede nacional da Ordem, 
Lisboa
Segunda parte do ciclo que 
promove práticas emergentes 
da arquitectura portuguesa, 
promovido pela revista de 
Arquitectura e Arte Arq|a e que 
integra as comemorações da  
OA-SRS relativas ao dia Mundial  
da Arquitectura 2009.
7 DEZ CONFERêNCIA
Auditório da sede nacional  
da Ordem, 21h
Kaputt! + AuZprojekt + Gonçalo 
Furtado + Luís Santiago Baptista 
(moderador)
21 DEZ CONFERêNCIA
Galeria da sede nacional  
da Ordem, Lisboa
GERAÇÃO Z #02, NExT
Embaixada + Extrastudio  
+ Plano B + Red + Margarida 
Ventosa (moderadora)
geracaoz.wordpress.com
www.oasrs.org

5 DEZEMBRO
OBRA ABERTA
OBRAS DO ARQUITECTO JOSÉ 
MARQUES DA SILVA 
CASA E JARdINS dE SERRALVES 
(1925-1943)
Arquitecto André Tavares
Rua de Serralves 999, Porto, 10h30
Inscrição obrigatória 
Mais informações em  
www.oasrn.org > Cultura

> 6 DEZEMBRO 
REPRESENTAçÃO OFICIAL 
PORTuGuESA
8ª BIENAL INTERNACIONAL
dE ARquITECTuRA dE  
SÃO PAuLO
CINCO ÁFRICAS / CINCO ESCOLAS
Pavilhão Ciccillo Matarazzo, Parque 
Ibirapuera, São Paulo – Brasil 
Exposição, organizada e produzida 
pela direcção-Geral das Artes/
Ministério da Cultura, comissariada 
por Manuel Graça dias que 
apresenta os projectos / de 
uma escola para Cabo Verde /  
Inês Lobo
uma escola para a Guiné-Bissau / 
Pedro Maurício Borges
uma escola para São Tomé e 
Príncipe / Pedro Reis
uma escola para Angola / Jorge 
Figueira
uma escola para Moçambique / 
Pedro Ravara + Nuno Vidigal
www.dgartes.pt/saopaulo2009/
exposicao.htm

EXERCÍCIO  
DA PROFISSÃO
PORtARIA  
n.º 1379/2009,  
DE 30 DE 
OutubRO 
Regulamenta as qualificações 
específicas profissionais mínimas 
exigíveis aos técnicos responsáveis 
pela elaboração de projectos, pela 
direcção de obras e pela fiscalização 
de obras.

A publicação desta Portaria vem 
concluir o processo de revogação  
do Decreto 73/73

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, 5, 11 E 12 DEZEMBRO
CuRSO
NOVA REGULAMENTAÇÃO DE 
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 
EM EDIFÍCIOS
(10h00 às 13h00 e 14h30 às 17h30)
Numa altura em que a construção 
se torna progressivamente 
mais especializada, a legislação 
mais apertada, as exigências 
de qualidade mais elevadas e 
o controlo de custos e prazos 
mais rigoroso, a distribuição do 
trabalho de projecto por equipas 
multidisciplinares devidamente 
coordenadas é a cada vez mais uma 
solução inevitável.
A coordenação das actividades 
dos intervenientes no projecto 
tem como objectivo a integração 
das suas diferentes partes num 
conjunto harmónico e coerente 
de fácil interpretação e capaz 
de fornecer todos os elementos 
necessários à boa execução da obra. 
Esta formação pretende sensibilizar 
arquitectos e estudantes de 
arquitectura para a importância do 
tema no âmbito da sua actividade 
profissional e dotá-los de meios, 
noções e técnicas elementares 
que lhes permitam desenvolver 
métodos próprios de coordenação 
de projecto e de especialidades.
destinatários: arquitectos, 
arquitectos estagiários e 
estudantes de arquitectura.
As vagas disponíveis para este 
curso já se encontram preenchidas.
Programa completo e informações em 
www.oasrn.org/Formacao

6 JANEIRO 2010 | DATA 
LIMITE DE INSCRIÇÃO
CuRSO dE ESPECIALIZAçÃO 
COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA  
E SAÚDE NA CONSTRUÇÃO 
JANEIRO > MARÇO 2010
Com a promulgação do decreto-Lei 
n.º 273/03, de 29 de Outubro, que 
regula a existência da Coordenação 
de Segurança e Saúde, durante 
as fases de projecto e realização 
de obra, surge a necessidade de 
adequar técnicos para o exercício 
desta nova função. 
O Coordenador de Segurança é a 
figura que assegura a integração 
dos princípios/objectivos inerentes 
ao decreto-Lei, promovendo e 
verificando a implementação dos 
princípios gerais de prevenção 
de riscos profissionais, desde a 
elaboração do projecto até à fase 
de exploração da obra.
Este curso, dirigido a arquitectos, 
arquitectos estagiários, 
engenheiros e estudantes de 
arquitectura e engenharia, irá 
decorrer de Janeiro a Março 2010, 
às segundas, terças e quintas 
das 19h00 às 23h00 (existe a 
possibilidade de ocorrerem sessões 
esporádicas ao sábado).
Integra o Ciclo de Formação  
«Gestão em Arquitectura».
Inscrições, programa completo e mais 
informações em www.oasrn.org/ga

fORMAÇÃOLEGISLAÇÃO

12º CONGRESSO DOS ARQUITECTOS
ARquITECTuRA PARA TOdOS:  
uMA POLÍTICA PúBLICA dE ARquITECTuRA PARA PORTuGAL
Casa das Artes, Parque de Sinçães, Vila Nova de Famalicão
Uma Política Pública de Arquitectura promove a Arquitectura como 
recurso para qualidade e sustentabilidade do ambiente construído, 
para a qualidade de vida dos cidadãos, para afirmação cultural e para  
o desempenho da economia, dando particular relevância à 
participação das comunidades, à educação pela arquitectura, à 
criatividade e património arquitectónico, e à melhoria do exercício 
profissional dos arquitectos. 
Para isso, esta Política, para além da definição de grandes princípios  
e objectivos, é sempre precisada num programa detalhado de 
medidas e acções, com metas temporais concretas.
Oportunidade de participação associativa e de reflexão conjunta, 
cujas conclusões se esperam fundamentais para o futuro da 
Arquitectura e do exercício profissional dos arquitectos em Portugal; 
momento importante para aceder ao conhecimento de matérias 
e ouvir peritos e especialistas que decerto enriquecerão o nosso 
saber como arquitectos; e espaço de partilha e de confraternização 
entre arquitectos – que trabalham em domínios distintos e nos mais 
diversos actos próprios da nossa profissão – de todo o País.
www.arquitectos.pt
http://12congressodosarquitectos.blogspot.com
http://pt-pt.facebook.com/people/Ordem-Dos-Arquitectos/100000442277582

10 > 12
DEzEmbRO
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COnCURSO PÚBLICO DE COnCEPÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE InSTALAÇÃO DO 
COnTEÚDO EXPOSITIvO DA TRIEnAL DE ARQUITECTURA DE LISBOA nO MUSEU COLECÇÃO BERARDO
É ObJECTIvO DO PRESENTE CONCURSO PROCEDER À ESCOLhA DA EQUIPA PROJECTISTA QUE IRá DESENhAR O SUPORTE E ENQUADRAMENTO ExPOSITIvO DA ExPOSIÇÃO DA TRIENAL A REALIzAR EM PARCERIA COM O MUSEU bERARDO,  
A INSTALAR NO gRANDE hALL DO CENTRO CULTURAL DE bELÉM ENTRE OUTUbRO DE 2010 E JANEIRO DE 2011.

O objectivo do Concurso é seleccionar as 
três propostas que o Júri considerar que 
devem participar no processo de negociação 
para contratação por ajuste directo. Para 
esse efeito será solicitada a cada uma das 
três equipas seleccionadas a preparação de 
uma apresentação oral das ideias na qual 
poderá ser acrescentado todo o material de 
comunicação julgado necessário.
Essa apresentação ocorrerá no espaço 
máximo de 2 semanas após a comunicação 
do resultado do Concurso.
A Trienal de Arquitectura de Lisboa 2010 
constará de um conjunto de exposições; 
dois ciclos de conferências e um conjunto 
de publicações, para além de actividades 
educativas envolvendo as comunidades 
escolar e académica e outras acções paralelas.
é ainda caracterizada pela realização 
de um conjunto de concursos (dirigidos 
a escolas portuguesas de arquitectura, 
abertos à participação internacional e 
para projectos expositivos no seu próprio 
âmbito), bem como pelo desenvolvimento 
de um conjunto de acções conducentes à 
sua internacionalização.
A Trienal desenvolver-se-á em diversas 
instituições da cidade de Lisboa, cada uma 
acolhendo e co-produzindo um sector com 
uma envolvente temática comum:
Centro Cultural de Belém – Museu Colecção 
Berardo de Arte Moderna e Contemporânea
Exposição: Norte/Sul – Arquitectura 
contemporânea em diálogo
No piso térreo do Museu Colecção Berardo 
ficará sedeada a grande zona expositiva 
dedicada à arquitectura portuguesa 

contemporânea, bem como um foco na 
Suíça através de um sector da exposição co- 
-produzida com o museu de arquitectura de 
Basel, para além de um foco na arquitectura 
do Norte da Europa, especificamente dos 
países escandinavos.
Este núcleo será confrontado com a arquitectura 
nascente de África, com uma tónica em 
Angola e Moçambique, bem como no Brasil.
A ideia central desta grande exposição, 
multifacetada nas diferentes abordagens 
aos vários contextos de produção 
arquitectónica, situa-se na ideia de que há 
uma crescente necessidade de reenquadrar 
Portugal como um pólo nevrálgico no 
diálogo entre o Norte e o Sul (...).
Tratando-se de uma exposição que inclui 
na sua estrutura diferentes «secções» 
cujo conteúdo é pensado por comissários 
específicos, é por natureza uma obra 
colectiva que resultará da interacção entre 
projectista e a equipa de comissários 
coordenada pelo Curador Geral e 
supervisionada pelas direcções do evento 

Trienal 2010 e do Museu Berardo.
Espera-se de todos os envolvidos a necessária 
capacidade de trabalho conjunto, reservando-
se ao projectista a responsabilidade de criar a 
partir dessa interacção o conceito expositivo 
global, num contexto que se poderá designar  
de work in progress.
dado que a actividade dos comissários da 
exposição começou apenas recentemente, 
a Trienal fornece aos concorrentes 
os elementos mínimos para que os 
concorrentes «ensaiem» conceitos 
expositivos de forma a que o júri possa 
avaliar a sua capacidade e adequação à 
natureza de projecto em causa, bem como a 
qualidade das ideias ou a sua criatividade.
dentro deste contexto, pensa-se que 
deve haver espaço de liberdade para os 
concorrentes colocarem em prática a sua 
forma pessoal de expressão e comunicação 
das ideias, não havendo por isso qualquer 
restrição à natureza dos desenhos, 
maquetes (apenas admissível fotografias), 
imagens 3d de computador, ou outros 
processos que cada equipa entender 
colocar em prática.
Poderemos destacar os seguintes pontos 
importantes a tomar em consideração:
z Trata-se de uma exposição que inclui 
«secções» ou «zonas» distintas que não 
podem ser pensadas como «células» 
individuais encerradas sobre si próprias.
O projectista deve demonstrar a capacidade 
de criar um contexto em que estas se cruzem. 
São essas secções (5 de dimensão idêntica): 
Norte (Escandinávia e Suíça) + Portugal (espaço 
intermédio/central) + Sul (África e Brasil);

z deverá ser incluída à saída uma «célula» 
onde se possa colocar à venda catálogos 
da exposição ou oferecer merchandising 
produzido para o efeito;
z é fundamental demonstrar a forma 
de montar/desmontar um bloco 
representativo da exposição, que 
corresponda a um «pack» itinerante que 
virá a ser instalado noutros espaços, sem 
que para tal haja necessidade de construir/
destruir novos cenários. 
A flexibilidade que permita novas 
configurações e a facilidade de 
manipulação, associados à qualidade 
do conceito proposto, serão aspectos 
fundamentais na avaliação;
z qualidade expressiva, estética e natureza 
inovadora do conceito de exposição; 
z qualidade e natureza da relação com o tema 
da Trienal 2010 – Falemos de Casas, bem 
como com o universo geográfico e cultural 
específico abordados nesta exposição; 
z Adequação ao espaço previsto no Museu 
Berardo – Centro Cultural de Belém, 
nomeadamente tirando partido das suas 
características e não colocando em causa a 
sua integridade; 
z A equipa projectista deverá incluir na 
caracterização da equipa as especialidades 
que julgar necessárias para além da 
arquitectura e do design gráfico (devendo 
neste caso abranger no mínimo a sinalética 
e legendagem que obedecerá ao manual  
de normas a fornecer pela Trienal);
z A verba prevista para a produção 
expositiva não é destinada apenas ao 
«suporte cenográfico», sendo desejável  

que contribua para o reforço dos  
conteúdos expostos e para uma elevada 
eficácia comunicacional.
Extracto do Programa do Concurso

PROCESSO DO COnCURSO 
Encontra-se patente, para consulta 
dos interessados, todos os dias úteis, 
nas Secções Regionais da Ordem dos 
Arquitectos (das 10 às 13 horas e das 14 às 
17 horas), bem como nas suas delegações 
Regionais, durante os dias e horas normais 
dos respectivos expedientes, desde o dia 
da primeira publicação do anúncio até ao 
termo do prazo para a apresentação dos 
trabalhos.

fORnECIMEnTO DAS PEÇAS  
DO PROCEDIMEnTO 
A disponibilização do Processo  
do Concurso é feita, gratuitamente,  
através dos websites www.oasrs.org  
e www.trienaldelisboa.com

CALEnDÁRIO
RESPOSTAS AOS PEDIDOS  
DE ESCLARECIMENTO ATÉ 16 NOv
EnTREGA DOS TRABALHOS  
ATÉ ÀS 17H DE 25 nOv 
ACTO PúbLICO EM 26 NOv

Mais informações em  
www.trienaldelisboa.com > Concursos

PRÉMIO ARQUITECTAR’09
A SHORTLIST 
A shortlist de finalistas do Prémio 
Arquitectar’09 – Prémio Square 
Arquitecto Revelação – já foi 
divulgada, contemplando dez 
projectos, dos 70 que foram 
apresentados a concurso. 
Os arquitectos seleccionados  
são os seguintes:
z Ângela Frias e Gonçalo dias;
Emanuel Jorge Cardoso Romão 
e Paula Maria de Almeida Lemos 
Romão;
z João José Gouveia G. donato e 
Hugo Miguel Silva B. Pinto;
z Mariana Machado Pinhal 
Fernandes e Thomas Raben-Lange;
z Nuno Miguel da Costa Brás e Marco 
Alexandre Simões da Silva;
z Salvatore Pirisi e Nuno Timóteo 
José Vieira;
z Sílvia Vasconcelos e Miguel Cabral;
z Sofia Almeida Raposo; 
z Tiago Filipe Bernardo dos Santos;
z Vítor Hugo da Mota Moinhos de 
Matos e daniela Helena Trigo Lopes.

Seguiu-se a apresentação das 
respectivas maquetas que decorreu 
até 2 de Novembro e o anúncio do 
vencedor e entrega do prémio terá 
lugar a 17 de Novembro.
A 2.ª edição de Arquitectar’09, que 
conta com a assessoria técnica da 
OA-SRS, organizou-se este ano em 
torno das energias renováveis. Este 
prémio, uma iniciativa da Square 
Imobiliária, pede «inovação e 
arrojo» num projecto cujo tema foi 
«Moradia unifamiliar de tipologia 
T3 com vista para o rio ou o mar, 
orientada para um segmento 
médio-alto do mercado imobiliário, 
de formalismo contemporâneo». 
O júri, constituído pelos arquitectos 
João Luís Ferreira (atelier 
Promontório), Jorge Graça Costa 
(Arquitectura Sustentável), Lívia 
Tirone (Tirone Nunes, Actividades 
Imobiliárias SA), Luís Santiago 
Baptista (director da revista Arq/a) 
e Selwin Wever (Home Energy 
– arquitectura bio-climática), 
apreciou a «utilização de recursos/

energias renováveis e/ou outras 
sustentabilidades aplicadas à 
arquitectura» num lote de terreno 
existente em «território nacional 
com vista de rio ou de mar». Foram 
ainda ponderados os factores de 
«exequibilidade» e da «melhor 
razão entre arquitectura inovadora, 
o custo da obra e o uso de sistemas 
bio-climáticos», assim como a 
«audácia no desenvolvimento»  
do projecto.
Arquitectar’09 consiste num único 
prémio indivisível de €5 000 a 
atribuir ao primeiro classificado, 
podendo o júri atribuir uma única 
Menção Honrosa, caso assim  
o entenda.
O projecto vencedor será publicado 
no jornal Público, revista Arq/a  
e revista Imobiliária.

A DECORRER

COnSULTE A InfORMAçãO ACTUALIzADA SOBRE OS 
COnCURSOS COM ApOIO DA OA-SRn www.OASRN.ORg > CONCURSOS

EM PREPARAÇÃO

A Secção Regional do Norte da Ordem dos Arquitectos, 
OASRN, emitiu nos dias 16 e 20 de Outubro, dois 
comunicados dirigidos aos membros da OA nos quais 
declarou como inaceitáveis os seguintes concursos  
de concepção: 
CONCURSO PúbLICO PARA TRAbALhOS DE CONCEPÇÃO PARA SELECÇÃO 
DA EQUIPA PROJECTISTA PARA ELAbORAÇÃO DOS PROJECTOS DE 
ARQUITECTURA E ESPECIALIDADES DO EDIFÍCIO DAS bANCADAS 
DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE MÊDA, promovido pela Câmara 
Municipal de Mêda, publicado no diário da República  
n.º 196, de 9 de Outubro de 2009;
CONCURSO PúbLICO PARA TRAbALhOS DE CONCEPÇÃO PARA A 
ELAbORAÇÃO DO ESTUDO gLObAL DE CONCEPÇÃO DO RECINTO 
DESPORTIVO DO SOITO, INCLUINDO ESTUDO PRÉVIO DE PAVILhÃO 
DESPORTIVO, promovido pela Câmara Municipal do 
Sabugal, publicado no diário da República n.º 197,  
de 12 de Outubro de 2009.
O número crescente de procedimentos pré-contratuais 
que não salvaguardam a aplicação do Código dos 
Contratos Públicos (CCP), neste âmbito da aquisição 
de serviços, sejam estes ajustes directos, concursos 
públicos ou concursos de concepção, tanto na 
modalidade de concurso público como na de concurso 
limitado por prévia qualificação, motiva a preocupação 
desta Secção Regional, pois considera-se que estas 
irregularidades detectadas são, manifestamente, um 
obstáculo à prossecução do interesse público.
Em causa está, reiteradamente, a aplicação dos 
princípios da transparência, da igualdade e da 
concorrência, e a garantia de condições dignas para 
o exercício da actividade profissional do arquitecto, 

em particular, e dos demais técnicos que integram 
as equipas projectistas, em geral.Em súmula, o 
incumprimento do Código dos Contratos Públicos, no 
que se refere à aquisição de serviços no âmbito de 
planos, ou de projectos nos domínios da arquitectura  
ou da engenharia, esvazia  
os princípios fundamentais que norteiam a Lei.
Além da consequência imediata da irregular instrução 
dos procedimentos, converge-se para a limitação do 
mercado, que se pretende concorrencial, e para a 
imponderabilidade do uso dos investimentos públicos, 
e, essencialmente, não se garante a qualidade do 
ambiente construído, como mais-valia que assiste, por 
direito, ao cidadão.
Trata-se da terceira vez em 2009 que a OASRN intervém 
desta forma em procedimentos que apresentam 
elevado grau de irregularidade.
Já em Fevereiro de 2009, foi emitido comunicado 
idêntico relativamente ao concurso «Concurso 
Público para a elaboração do projecto de execução 
do loteamento e três edifícios do Parque de Ciência e 
Tecnologia de Vila Real», promovido pela Associação 
para o desenvolvimento do Régia douro Park, Vila Real.
NA SEQUÊNCIA DO COMUNICADO EMITIDO AOS MEMbROS E DO OFÍCIO 
ENVIADO PELA OASRN À CâMARA MUNICIPAL DO SAbUgAL, O MUNICÍPIO 
PROCEDEU, ENTRETANTO, À REVOgAÇÃO DA DECISÃO DE CONTRATAR, 
FICANDO, ASSIM, ANULADO O CONCURSO (DECLARAÇÃO DE RECTIFICAÇÃO 
PUbLICADA EM D.R. N.º 211, DE 30 DE OUTUbRO DE 2009).

Consulte os comunicados na íntegra  
em www.oasrn.org > Concursos

OA-SRN DETECTA MAIS DOIS CASOS 
GRAVES DE INCUMPRIMENTO DO 
CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS 


