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I
ELEIÇÃO DOS 
ÓRGÃOS SOCIAIS

Artigo 1.º

ELEIçõES
1. Os titulares dos órgãos sociais da Ordem 
dos Arquitectos (OA) são eleitos pela 
Assembleia Geral e pelas Assembleias 
Regionais das Secções Regionais, em sessão 
ordinária eleitoral convocada para o efeito.
2. As eleições realizam-se simultaneamente, 
para todos os órgãos sociais, no mesmo dia 
e com o mesmo horário.
3. As eleições ocorrem preferencialmente 
no início do quarto trimestre do último ano 
do mandato em curso.

Artigo 2.º

COnVOCATóRIA
1. A eleição dos órgãos sociais da OA realiza- 
-se em data designada pelo Presidente 
da Mesa da Assembleia-Geral, ouvidos os 
Presidentes das Assembleias Regionais.
2. A convocatória é obrigatoriamente 
divulgada no sitio na internet da OA,  
no seu órgão de comunicação oficial,  
em jornal diário de circulação nacional e 
enviada directamente a todos os membros 
da OA, por via postal ou através de correio 
electrónico.
3. Da convocatória fazem parte integrante 
o calendário eleitoral elaborado segundo  
o disposto no presente Regulamento e  
os requisitos exigidos para a apresentação 
de candidaturas. 

Artigo 3.º

PARTICIPAçÃO
1. A participação nas eleições dos órgãos 
sociais da OA, quer enquanto candidatos 
quer enquanto eleitores, está reservada 
aos seus membros efectivos no pleno 
exercício dos seus direitos. 
2. São membros efectivos no pleno 
exercício dos seus direitos todos aqueles 
que não se encontrem com a sua inscrição 
suspensa que não tenham requerido a 
sua exclusão nos termos do artigo 8.º do 
Estatuto da Ordem dos Arquitectos (EOA)  
e bem assim aqueles não se encontrem  
na situação prevista no n.º 2 do artigo 5.º  
do Regulamento de Quotas .

Artigo 4.º

CAnDIDATURAS
A eleição para os órgãos nacionais e regionais 
da OA depende da apresentação de proposta 
de candidatura, respectivamente perante 
os presidentes da Assembleia Geral e da 
Assembleia Regional a que diga respeito. 

Artigo 5.º

COmPOSIçÃO DAS 
CAnDIDATURAS
1. As candidaturas devem indicar os 
candidatos a todos os órgãos, Nacionais 
e/ou Regionais, referidos nos números 
seguintes.

2. As candidaturas à eleição para os Órgãos 
Nacionais, devem designar:
a) Mesa da Assembleia-geral: Presidente  
e 2 Secretários; 
b) Conselho Nacional de Delegados:  
16 membros e 3 suplentes;
c) Conselho Directivo Nacional: Presidente, 
Vice-Presidente, 7 vogais e 3 suplentes;
d) Conselho Fiscal Nacional: Presidente  
e 2 vogais;
e) Conselho Nacional de Disciplina: 
Presidente e 4 vogais;
f) Conselho Nacional de Admissão: 
Presidente e 2 vogais.
3. As candidaturas à eleição para os Órgãos 
Regionais, devem designar:
a) Mesa da Assembleia Regional: 
Presidente, 2 Secretários e 1 suplente;
b) Conselho Regional de Delegados:  
7 membros e 1 suplente;
c) Conselho Directivo Regional:  
Presidente, Vice-Presidente e 7 vogais;
d) Conselho Regional de Disciplina: 
Presidente e 4 vogais;
e) Conselho Regional de Admissão: 
Presidente e 4 vogais.

Artigo 6.º

APRESEnTAçÃO DAS 
CAnDIDATURAS
1. As propostas de candidaturas devem ser 
apresentadas até 30 dias antes da data 
marcada para o acto eleitoral e até à hora 
designada no calendário eleitoral anexo  
à Convocatória.
2. As propostas de candidaturas devem 
conter os seguintes requisitos:
a) No que respeita aos candidatos,  
deverá incluir: 
i. A lista dos candidatos aos órgãos, 
conforme referido no artigo anterior, 
designando o presidente e vice-presidente, 
quando for o caso, e indicando o seu nome 
completo e número de membro;
ii. A declaração assinada de aceitação de 
candidatura de cada um dos candidatos, 
referindo a inexistência de qualquer das 
incompatibilidades referidas no n.º 2  
do art.º 11.º do EOA.
b) No que respeita aos proponentes,  
deverá incluir:
i. A lista dos proponentes, composta por um 
mínimo de cinquenta membros efectivos 
da OA no pleno uso dos seus direitos, 
identificados pelo seu nome completo e 
número de membro, não podendo ser estes 
os candidatos da própria lista, contendo 
as respectivas assinaturas ou sendo 
acompanhadas de declarações.
ii. Para o caso do mesmo grupo de 
proponentes subscrever listas para mais 
do que um conjunto de órgãos, bastará  
uma única lista de proponentes, nos 
termos da alínea anterior, desde que  
seja bem explícita na descrição das listas 
de candidatos que propõe.
c) No que respeita ao delegado  
da candidatura, deverá incluir: 
i. A sua identificação através da indicação  
do seu nome completo e número de membro, 
e referidos os seus contactos directos, 
nomeadamente: morada, telefone ou 

telefone móvel e correio electrónico, 
devendo ser membro efectivo da OA no 
pleno uso dos seus direitos e não podendo 
ser candidato a qualquer órgão da OA.
ii. A declaração de aceitação assinada.
d) O programa de candidatura, com o 
máximo de dez mil caracteres, incluindo 
espaços.
3. As candidaturas são apresentadas em 
formato A4 ao alto em suporte de papel 
devendo ter todas as suas folhas, incluindo 
separadores, numeradas sequencialmente 
e rubricadas no canto superior direito pelo 
delegado da candidatura. 
4. As candidaturas a mais do que um 
conjunto de órgãos devem incluir os 
elementos referidos nas alíneas a), c) e d) 
do número 2 do presente artigo para cada 
conjunto de órgãos. 
5. Na recepção de candidaturas o 
Presidente da Mesa da Assembleia Geral  
e de cada Assembleia Regional, conforme 
o caso, emite um recibo que faz referência 
expressa à data e hora da entrega e  
ao número de páginas que a compõe.
6. No dia seguinte ao termo do prazo 
para apresentação das candidaturas o 
Presidente da Assembleia-Geral remete  
as mesmas às Comissão Eleitoral Nacional 
ou Regional, consoante os casos e previstas 
no artigo seguinte. 

Artigo 7.º

COmISSõES ELEITORAIS
1. Na sede nacional da OA é constituída  
a Comissão Eleitoral Nacional, composta 
pelos membros da Mesa da Assembleia 
Geral e pelo delegado de cada uma das 
candidaturas aos órgãos nacionais,  
à qual preside o Presidente da Mesa  
da Assembleia Geral.
2. Na sede de cada uma das secções 
regionais é constituída uma Comissão 
Eleitoral Regional composta pelos 
membros da Mesa da Assembleia Regional 
e pelos delegados de cada candidatura  
aos órgãos dessa secção regional,  
à qual preside o Presidente da Mesa  
da respectiva Assembleia Regional.
3. Ao delegado de cada candidatura cabe 
fiscalizar todos os actos do processo 
eleitoral e apresentar em nome da 
candidatura as reclamações que entender 
no decorrer daquele processo.

Artigo 8.º

COmPETênCIAS DAS 
COmISSõES ELEITORAIS
1. As Comissões Eleitorais procedem, 
de acordo com o calendário eleitoral, 
à afixação e à divulgação das listas 
e respectivos programas, depois de 
verificada a legitimidade das candidaturas, 
nomeadamente a elegibilidade dos 
candidatos e a regularidade dos processos 
de candidatura, de acordo com o EOA  
e com o presente Regulamento.
2. Até dois dias úteis após a entrega  
das candidaturas, devem ser verificadas 
pelas Comissões Eleitorais quaisquer 
irregularidades ou inelegibilidades 

dos processos de apresentação das 
candidaturas, sob pena da lista poder  
não ser admitida a sufrágio.
3. Detectada qualquer irregularidade,  
a mesma deve ser suprida no prazo de dois 
dias úteis após a notificação efectuada  
ao delegado da candidatura.
4. Detectada qualquer inelegibilidade de 
um candidato, a Comissão Eleitoral notifica 
o delegado da candidatura para dentro 
do prazo de dois dias úteis apresentar um 
candidato substituto nos termos definidos 
pela Comissão ou comunicar que a situação 
de inelegibilidadedeixou de se verificar.
5. Após o disposto nos números 2 a 4 
do presente artigo, às propostas de 
candidatura que foram aceites é atribuída 
uma letra, sequencialmente, e pela sua 
ordem de recepção, que passa a designar 
cada uma das listas.
6. Às Comissões Eleitorais cabe a 
verificação da conformidade dos cadernos 
eleitorais com o disposto no artigo 10.º. 
7. As Comissões Eleitorais nomeiam os 
membros das Mesas das Secções Eleitorais.
8. Às Comissões Eleitorais cabe organizar 
o acto eleitoral, preparando toda a 
documentação necessária e garantir o apoio 
logístico às Mesas Eleitorais, através das 
estruturas das Secções Regionais da OA.
9. As Comissões Eleitorais recebem dos 
Presidentes das Mesas das Secções 
Eleitorais as respectivas actas que conterão 
o resultado do escrutínio e que é afixado nas 
sedes das Secções Regionais, os cadernos 
eleitorais e boletins de voto, encerrados 
em recipiente lacrado e elaboram as actas 
finais do escrutínio, devendo manter toda  
a documentação recebida à sua guarda.

Artigo 9.º

SECçõES ELEITORAIS
1. Para efeitos da votação e escrutínio dos 
votos as Assembleias Eleitorais funcionam 
repartidas em Secções Eleitorais.
2. Em cada Secção Eleitoral funcionará 
uma Mesa constituída por um mínimo de 
três membros pertencentes à respectiva 
Comissão Eleitoral ou por esta nomeados 
para o efeito.
3. As Secções Eleitorais funcionam nas 
sedes das Secções Regionais da OA.
4. Poderão funcionar Secções Eleitorais em 
sedes de Delegações ou Núcleos Regionais, 
desde que seja possível assegurar as 
condições de voto idênticas às das Sedes 
das Secções Regionais, a saber a existência 
de cadernos eleitorais próprios, local 
público com acesso a meios de comunicação 
adequados (o telefone, fax e correio 
electrónico), a presença garantida de 
delegados de todas as listas concorrentes, 
cabendo aos Presidentes das Comissões 
Eleitorais Nacionais e Regionais a 
verificação e aceitação destas condições.
5. As Secções Eleitorais funcionam 
obrigatoriamente em simultâneo,  
na data constante da convocatória e, 
ininterruptamente, das 17 horas às  
22 horas (hora de Lisboa).

Artigo 10.º

CADERnOS ELEITORAIS
1. Os Cadernos Eleitorais contêm a listagem 
de todos os membros da OA, em cadernos 
independentes por cada Secção Eleitoral, 
ordenados pela numeração de membro e 
contendo a indicação expressa de estarem, 
ou não, no pleno exercício dos seus direitos, 
e devem possibilitar o registo do modo 
como foi exercido o direito de voto. 
2. No prazo de 5 dias úteis a contar da data 
do termo do prazo para a apresentação das 
candidaturas é disponibilizada nas Secções 
Regionais cópia do Caderno eleitoral 
provisório podendo os interessados 
reclamar no prazo de 2 dias úteis para  
a Comissão Eleitoral Nacional do teor  
do mesmo com fundamento em omissão  
ou em inscrição indevida.
3. As reclamações são decididas no prazo 
de 2 dias úteis pela Comissão Eleitoral 
Nacional ouvidas, se necessário,  
as restantes Comissões Eleitorais.

Artigo 11.º

PERíODO DE 
ESCLARECImEnTO  
DOS ELEITORES
1. O período decorrente entre a afixação 
e a divulgação das listas pelas Comissões 
Eleitorais e vinte e quatro horas antes do 
início do acto eleitoral pode ser utilizado 
pelas listas para esclarecimento dos 
eleitores.
2. Para esse efeito, e dentro do 
materialmente possível e razoável, devem 
as estruturas nacional, regional e locais  
da OA facultar às Comissões Eleitorais 
todos os apoios.
3. As listas, através dos seus delegados, 
deverão ajustar com as Comissões 
Eleitorais a utilização dos meios 
disponíveis, num critério de absoluta 
igualdade entre as listas concorrentes.

Artigo 12º

EXERCíCIO DO DIREITO  
DE VOTO
A eleição é feita por sufrágio directo e 
secreto, sendo o direito de voto exercido 
pessoalmente ou por correspondência.

Artigo 13.º

VOTO PRESEnCIAL
O voto exercido pessoalmente é feito 
junto da Secção Eleitoral designada 
e depositando o boletim, ou boletins, 
dobrado em quatro e com a face escrita 
para o interior, em urna fechada e lacrada.

Artigo 14.º

VOTO POR CORRESPOnDênCIA 
1. Os boletins de voto, os sobrescritos  
de votação (um para os órgãos regionais  
e outro para os órgãos nacionais),  
os sobrescritos referidos nos números 3 
e 4 seguintes para efeitos de votação por 
correspondência são remetidos a todos os 
membros pela Comissão Eleitoral Nacional 
até sete dias úteis antes do acto eleitoral. 

A publicação deste projecto de Regulamento Eleitoral, apreciado na 42.ª reunião plenária do Conselho Directivo Nacional (CDN) a 18 de Maio, tem o propósito de recolher comentários e sugestões dos membros da Ordem. Os contributos devem ser endereçados ao CDN até ao dia 15 de Julho. Fax 213 241 101. cdn@ordemdosarquitectos.pt 
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2. O boletim de voto deve, depois de 
preenchido, ser dobrado em quatro,  
com a face escrita para o interior da 
dobra, encerrado em sobrescrito fechado, 
contendo no seu exterior a indicação  
«Voto para os Órgãos Regionais» no caso  
de voto para estes órgãos e «Voto para  
os Órgãos Nacionais» no caso do boletim  
de voto para estes órgãos.
3. Os sobrescritos referidos no número 
anterior deverão ser encerrados em 
sobrescrito onde conste o nome do 
membro e o seu número de inscrição na 
respectiva Secção Regional devidamente 
assinado por este, com assinatura 
reconhecida nos termos legais ou 
acompanhada de fotocópia de ambas  
as faces do bilhete de identidade ou  
cartão de cidadão. 
4. O sobrescrito referido no número 
anterior e, se for o caso, a fotocópia de 
ambas as faces do bilhete de identidade  
ou cartão de cidadão devem ser encerrados 
em sobrescrito próprio endereçado ao 
Presidente da Mesa da respectiva Secção 
Eleitoral e enviado por correio.
5. Só serão considerados os votos  
por correspondência recebidos até  
ao último dia útil anterior à realização  
do acto eleitoral. 
6. Os serviços que as Secções Regionais 
designem e indiquem às Comissões 
Eleitorais registarão a entrada diária 
dos votos por correspondência, os quais 
devem ser entregues à Secção Eleitoral 
e por esta devidamente guardados, 
devendo esta, no dia do acto eleitoral e 
antes da sua abertura, abrir o sobrescrito, 
verificar que o membro efectivo não se 
encontra na situação prevista no n.º 2 
do artigo 3.º do presente regulamento, a 
regularidade da assinatura no sobrescrito 
e descarregar nos cadernos eleitorais  
os nomes dos membros que tenham 
optado por votar por correspondência 
devendo, após tais operações, depositar 
os sobrescritos referidos no número  
2 do presente artigo na urna.
7. Os votos por correspondência que não 
tenham sido aceites deverão permanecer 
à parte dos restantes e à guarda do 
presidente da Mesa da Secção Eleitoral  
de forma a garantir a sua inviolabilidade.
8. Sem prejuízo dos disposto no artigo 
31.º do presente regulamento aquando 
do escrutínio é considerado nulo o voto 
que não respeite o disposto no n.º 2 do 
presente artigo. 

Artigo 15.º

COnTAGEm DOS VOTOS 
1. Após depósito de todos os votos na urna, 
a mesma é aberta pelo Presidente da  
Mesa da Secção Eleitoral procedendo-se  
à contagem de votos pelos membros  
da Mesa da Secção Eleitoral.
2. Após a contagem é elaborada e  
assinada pelos Membros da Mesa uma  
acta, referindo todos os dados relativos  
ao acto eleitoral, nomeadamente:  
o número total de votantes, o número 
de votos presenciais, o número de votos 

por correspondência, os resultados e os 
protestos. A acta e demais documentação 
referida no n.º 9 do artigo 8.º e no n.º 7  
do artigo 14.º é imediatamente entregue  
à respectiva Comissão Eleitoral.

Artigo 16.º

méTODO DE ELEIçÃO
1. Consideram-se eleitas as listas que 
obtiverem o maior número de votos, no 
somatório de todas as Secções Eleitorais. 
2. No caso dos Conselhos Nacional ou 
Regionais de Delegados, estes são eleitos 
pelo método proporcional de Hondt, a 
partir do somatório de votos de todas  
as Secções Eleitorais, sendo o Presidente  
o primeiro candidato da lista mais votada.
3. As Comissões Eleitorais afixam os 
resultados eleitorais provisórios e os 
resultados finais no prazo definido  
no calendário eleitoral.
4. No caso de empate entre as duas ou mais 
listas mais votadas, faz-se nova votação 
no prazo de quinze dias úteis, à qual serão 
presentes apenas as listas empatadas.

Artigo 17.º

APURAmEnTO E DIVULGAçÃO 
DOS RESULTADOS
1. A Comissão Eleitoral elabora a acta do 
escrutínio, divulga os apuramentos parciais 
elaborados pelas Secções Eleitorais e 
os resultados provisórios da Eleição do 
conjunto das Secções Eleitorais respectivas.
2. Após o período de reclamações e decididas 
estas pela Comissão Eleitoral são afixados 
os resultados definitivos da eleição.

Artigo 18.º

CALEnDáRIO ELEITORAL
1. O calendário eleitoral é estabelecido a 
partir da data fixada para o acto eleitoral.
2. Os prazos relativos ao processo 
estabelecem-se nos seguintes moldes:
a) Apresentação de propostas de 
candidaturas até ao 30.º dia anterior  
à data do acto eleitoral;
b) Verificação da regularidade e 
elegibilidade das candidaturas, até  
dois dias úteis após a data limite para  
a sua entrega;
c) Afixação das listas candidatas, até  
cinco dias úteis após a sua validação;
d) Período de esclarecimento aos eleitores, 
desde a afixação das listas e até 24 horas 
antes do acto eleitoral;
e) Divulgação dos cadernos Eleitorais 
provisórios, contendo os locais e Secções 
de Voto até 5 dias úteis a contar da data do 
termo do prazo para a presentação  
das candidaturas;
f) Aceitação do voto por correspondência, 
até ao último dia útil anterior à realização 
do acto eleitoral; 
g) Acto Eleitoral, na data designada pelo 
Presidente da Mesa da Assembleia Geral  
na respectiva convocatória, das 17 horas  
às 22 horas ( hora de Lisboa); 
h) Afixação dos resultados provisórios 
pelas Comissões Eleitorais até 24 horas 
após o fecho das urnas;

i) Reclamações, até dois dias úteis após  
a publicação pela Comissão Eleitoral  
dos resultados provisórios;
j) Afixação dos resultados definitivos,  
e elaboração da acta final do escrutínio,  
até cinco dias úteis após o fim do período  
de reclamações;
k) Nova votação em caso de empate,  
até quinze dias úteis depois da data  
do acto eleitoral.
l) Tomada de posse, até quinze dias úteis 
após a data do acto eleitoral.

Artigo 19.º

RECLAmAçõES
As reclamações sobre irregularidades 
eventualmente verificadas no acto 
eleitoral deverão ser apresentadas às 
Comissões Eleitorais no prazo previsto  
no calendário eleitoral.

Artigo 20º

TOmADA DE POSSE
1. A tomada de posse dos órgãos sociais 
da OA faz-se na data estabelecida no 
calendário eleitoral anexo à convocatória.
2. A posse dos novos órgãos nacionais  
da OA é dada pelo Presidente da Mesa  
da Assembleia Geral cessante. 
3. A posse dos novos órgãos regionais  
da OA é dada pelos Presidentes das Mesas 
das Assembleias Regionais cessantes.

II
REFERENDOS 
INTERNOS

Artigo 21º

ObjECTO
Nos termos do Artigo 33.º do EOA, a 
Ordem pode realizar, a nível nacional, 
referendos internos com carácter 
vinculativo aos seus membros, destinados 
a submeter a votação as questões que o 
Conselho Directivo Nacional considere 
suficientemente relevantes.

Artigo 22.º

COnVOCATóRIA
1. Compete ao Conselho Directivo Nacional 
fixar a data do referendo interno e organizar 
o respectivo processo, podendo constituir 
a comissão referida no artigo 26.º.
2. A convocatória é obrigatoriamente 
divulgada no sitio na internet da OA, no  
seu órgão de comunicação oficial, em 
jornal diário de circulação nacional e 
enviada directamente a todos os membros 
da OA, por via postal ou através de correio 
electrónico.
3. A convocatória incluirá em anexo o 
calendário do referendo elaborado 
segundo o disposto no presente 
regulamento, assim como os requisitos 
relativos à submissão das propostas de 
alterações às questões a referendar por  
via electrónica, quando tal seja possível.

Artigo 23.º

QUESTõES A REfEREnDAR
1. As questões devem ser formuladas com 
clareza e para respostas de sim ou não.
2. As questões a referendar são 
obrigatoriamente divulgadas no sitio 
na internet da OA, no seu órgão de 
comunicação oficial quando este não  
seja o anterior e enviadas directamente  
a todos os membros da OA, por via postal  
ou através de correio electrónico.
3. Podem ser submetidas propostas de 
alteração às questões a referendar, 
dirigidas ao Conselho Directivo Nacional, 
por membros devidamente identificados, 
durante o período de esclarecimento.
4. As questões a referendar subscritas por 
um mínimo de 3% dos membros efectivos 
da OA no pleno gozo dos seus direitos  
não podem ser objecto de alteração.

Artigo 24.º

ESCLARECImEnTO E DEbATE
1. O teor das questões a submeter a 
referendo interno é divulgado junto de 
todos os membros da OA e deve ser objecto 
de reuniões de esclarecimento e debate.
2. As reuniões de esclarecimento devem 
ocorrer entre a divulgação das propostas 
de questões de referendar pelo Conselho 
Directivo Nacional e o fim do período de 
apresentação de propostas de alteração 
às mesmas.
3. Após a fixação das questões a referendar 
e até 24 horas antes do referendo, devem 
ser promovidas reuniões pelas Secções 
Regionais para debate .

Artigo 25.º

PARTICIPAçÃO
A participação nos referendos internos 
está sujeita ao disposto artigo 3.º do 
presente regulamento.

Artigo 26.º

COmISSÃO DE REfEREnDO
1. Na sede nacional da OA é constituída  
a Comissão de Referendo composta pela 
Mesa da Assembleia Geral , o presidente 
do Conselho Directivo Nacional e dois 
membros do Conselho Nacional de 
Delegados, à qual preside o Presidente  
da Mesa da Assembleia Geral.
2. Os membros do Conselho Nacional de 
Delegados referidos no número anterior 
devem ter sido eleitos por lista candidata 
aos órgãos sociais nacionais diversa da  
do Conselho Directivo Nacional. Quando tal 
não seja possível, serão nomeados os dois 
Presidentes dos Conselhos Regionais  
de Delegados.

Artigo 27.º

COmPETênCIAS DA COmISSÃO 
DE REfEREnDO
1. À Comissão de Referendo cabe colaborar 
com o Conselho Directivo Nacional na 
organização do referendo, nomeadamente 
preparando toda a documentação 
necessária, garantindo o apoio logístico 

às Secções e Mesas Eleitorais, através das 
estruturas das Secções Regionais da OA.
2. São ainda incumbências da Comissão  
de Referendo:
a) a verificação dos cadernos eleitorais;
b) a nomeação dos membros das Mesas  
das Secções de Voto;
3. A Comissão de Referendo recolhe das 
Mesas das Secções de Voto os resultados, 
os cadernos eleitorais e boletins de voto, 
encerrando-os em recipiente lacrado, 
e elabora a acta final do referendo, que 
entrega ao Conselho Directivo Nacional.

Artigo 28.º

SECçõES DE VOTO
Aplica-se às Secções de Voto o disposto  
no artigo 9.º do presente regulamento,  
com as devidas adaptações.

Artigo 29.º

DIVULGAçÃO  
DOS RESULTADOS
1. Os resultados dos referendos internos 
são divulgados pelo Conselho Directivo 
Nacional após a recepção dos apuramentos 
parciais.
2. Findo o período de reclamações serão 
divulgados os resultados finais.

Artigo 30.º

CALEnDáRIO DO REfEREnDO
1. O calendário do referendo é estabelecido 
a partir da data fixada para o mesmo.
2. Os prazos relativos ao processo 
estabelecem-se nos seguintes moldes:
a) Divulgação das questões, até 90 dias 
úteis antes da data do referendo; 
b) Recepção de propostas de alterações  
às questões, até 30 dias úteis antes da  
data do referendo;
c) Afixação das questões a referendar, até 
15 dias úteis antes da data do referendo;
d) Período de debate, desde a afixação 
das questões e até 24 horas antes do 
referendo;
e) Votação, na data fixada pelo Conselho 
Directivo Nacional, e até à hora 
estabelecida na convocatória;
f) Afixação dos resultados provisórios,  
após recepção dos resultados parciais  
e até 24 horas após o fecho das urnas.
g) Reclamações, até 2 dias úteis após  
o fecho das urnas;
h) Afixação dos resultados definitivos,  
até 5 dias úteis após a data do referendo;

Artigo 31.º

OmISSõES
Em tudo o que for omisso neste 
Regulamento sobre o acto eleitoral, devem 
as Comissões Eleitorais e as Mesas das 
Secções Eleitorais seguir, com as devidas 
adaptações, os procedimentos constantes 
da legislação sobre eleições para os Órgãos 
de Soberania.

A publicação deste projecto de Regulamento Eleitoral, apreciado na 42.ª reunião plenária do Conselho Directivo Nacional (CDN) a 18 de Maio, tem o propósito de recolher comentários e sugestões dos membros da Ordem. Os contributos devem ser endereçados ao CDN até ao dia 15 de Julho. Fax 213 241 101. cdn@ordemdosarquitectos.pt 
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nOS TERmOS DO REGULAmEnTO DO PRémIO, O júRI VOTOU OS 
56 TRAbALHOS APRESEnTADOS A COnCURSO. SÃO CInCO OS 
VEnCEDORES EX-AEQUO, SEm QUE TEnHA SIDO InTRODUzIDA 
QUALQUER DISTInçÃO EnTRE ELES, ELEITOS EnTRE OS VInTE 
TRAbALHOS SELECCIOnADOS PARA A VOTAçÃO fInAL.

ANdRé ROdRIGUES COSTA
Universidade Autónoma de Lisboa

JOãO CHARTERS MONTEIRO
Universidade Autónoma de Lisboa

GERSON GONçALO OLIvEIRA REI, JOSé GIL CORREIA GAMA  
E RUI víTOR RICO BALTAZAR
Universidade de Coimbra – Faculdade de Ciências e Tecnologias

Fábio davide Ferreira Neves
Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa – IUL 

SARA LIA SANTOS v. BRySCH
Universidade do Porto – Faculdade de Arquitectura

TRAbALHOS SELECCIOnADOS

ANA SOFIA MATIAS dA SILvA
Universidade do Minho

ANdRé FILIPE NEvES MARqUES 
dA SILvA, MARTA SILvA GENTIL 
CARRILHO E MIGUEL dE PINA 
MAdEIRA BARROS RAMOS
Universidade Lusíada  
de Lisboa 

André Francisco Albino Novo
Universidade Lusíada  
de Lisboa

CHRISTOPHER RIBEIRO dA SILvA
ISCTE – IUL

dANIELA FILIPA ARROMBA dA  
SILvA PARREIRA, SOFIA ISABEL  
dOS SANTOS OLIvEIRA E vERA  
LúCIA dE SOUSA RITA 
Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade 
de Coimbra

dIANA MARIA dA BELA NOvO
Universidade Lusíada  
do Porto

FILIPE dEL RIO FURTAdO  
E OLIvEIRA GONçALvES
Faculdade de Arquitectura 
da Universidade Técnica  
de Lisboa

FILIPE MIGUEL MARqUES  
RAPOSO CARdOSO
Universidade Autónoma  
de Lisboa

JOANA MANTEIGUEIRO  
dE CARvALHO
Universidade da Beira 
Interior

JOãO CARvALHO BARROSO
Faculdade de Arquitectura 
da Universidade Técnica  
de Lisboa

JOãO MARTINS PEREIRA dE SOUSA
Escola Superior  
Artística do Porto

MARCELO MOREIRA E SILvA
ISCTE – IUL

MARIA INêS POTES FERNANdES
Universidade Lusíada  
de Lisboa

MARIANA GRáCIO NUNES  
SANCHEZ SALvAdOR
Faculdade de Arquitectura 
da Universidade Técnica  
de Lisboa

PEdRO FILIPE SANTOS AZEvEdO
Universidade Lusíada  
do Porto

(…) Devido à intensidade no nível de modificação do 
lugar e na sua extensão territorial, a paisagem criada 
ao longo de séculos, manifesta hoje um lugar sublime, 
onde o perigo de destruição do sítio imanente reforça 
a importância da reflexão do lugar na sua reconstrução 
através da Paisagem e da Arquitectura.
Num território amplo em constante transformação 
desde a época romana, a implantação do museu deve 
ser pontual e ao mesmo tempo sublime. O lugar deve ser 
marcado de um modo intenso, sem no entanto alterar 
a percepção da reforma natural do conjunto mineiro ao 
longo do tempo. Assim, a reconstrução do lugar com a 
Arquitectura e com a Paisagem é baseada num conceito 
que corporiza a história da transformação da mina. 

(…) Conceptualmente, a concretização do edifício, 
resulta do retorno dos antigos depósitos extraídos da 
corta inundada, procurando confrontar-se com o sítio 
através de um gesto monolítico formulado num cubo 
que flutua sobre a água contaminada. 
(…) A chegada ao museu, é como a chegada a um  
templo. Edifício pesado em tensão com a água 
contaminada, que homenageia e evoca os antigos 
mineiros portugueses de S. Domingos através de 
quatro chaminés de luz esculpidas no cubo maciço.  
Pela sua carga emocional e simbólica, o museu procura 
ser ambicioso não do ponto de vista da sua área mas 
sim na sua implantação, na sua espacialidade  
e correspondente materialidade. O museu, tal como  

O exercício proposto tinha como objectivo a 
reestruturação da Penitenciária de Coimbra e do Quartel 
de Santana, bem como das áreas adjacentes. Estas duas 
plataformas, que já deram suporte aos antigos Colégio de 
Tomar e Convento de Sant'Ana, localizam-se no coração 
da cidade, sendo circundadas, a norte, pelo Jardim da 
Sereia, a poente, pela histórica Universidade de Coimbra 
e, a sul, pelo Jardim Botânico – o pulmão da cidade. 
A proposta pretende transformar estas plataformas (…) 
através da instalação de um cluster cultural destinado 
à fixação de Indústrias Criativas em conexão com áreas 
de expansão para a Biblioteca Geral (Biblioteca de 
Arte), Centro de Exposições, Centros de investigação, 
Mediatecas, Auditórios, Workshops e Residências artísticas.
(…) O actual isolamento da Acrópole da Penitenciária 
é marcado, principalmente, pela existência de uma 
muralha em redor da mesma. Contraria-se este 

fechamento, oferecendo o cluster à cidade e a cidade 
ao espaço da Acrópole. Largos atravessamentos 
rasgam a área projectada, ligando as cotas altas dos 
bairros a Nascente com as cotas baixas da Praça João 
Paulo II, Bairro Santa Cruz e Jardim Botânico. Estes 
atravessamentos, vão cerzindo o programa do cluster, 
fazendo as ligações entre jardins, praças e edifícios.
O edifício da actual Penitenciária é ocupado pela 
Biblioteca das Artes que complementa a Biblioteca 
Geral da Universidade de Coimbra. A segregação e 
a pequena escala das salas das alas prisionais são 
convertidas em amplas salas de leitura, tendo o 
panóptico como espaço central de distribuição do 
programa. O edifício de clausura é devolvido à cidade 
ligando-o com os volumes facetados a nascente. 
(…) A Acrópole da Penitenciária torna-se, deste modo, 
num espaço gerador de cidade. 

JOãO CHARTERS MONTEIRO

mUSEU mInEIRO DE SÃO DOmInGOS, méRTOLA

GERSON GONçALO OLIvEIRA REI, JOSé GIL CORREIA GAMA, RUI víTOR RICO BALTAZAR

Cluster CULTURAL nA ACRóPOLE DA PEnITEnCIáRIA DE COImbRA

COnSTITUIçÃO DO júRI

Presidente
João Paulo Bessa
Secil e Ordem  
dos Arquitectos

VogAis
ALEXANdRE ALvES COSTA
Ministério da Ciência e 
Tecnologia e Ensino Superior

ANdREIA GALvãO
Ministério da Cultura

ANTóNIO BARREIROS FERREIRA
Instituto Superior Técnico

ANTóNIO FERREIRA dE CARvALHO
Universidade Católica 
Portuguesa Centro Regional 
das Beiras

ANTóNIO POçAS
Universidade Lusíada  
de Lisboa

CRISTINA SALvAdOR
Ordem dos Arquitectos

JOSé MANUEL PEdREIRINHO
Escola Universitária das Artes 
de Coimbra

MIGUEL vIEIRA
Secil

PATRíCIA XAvIER dIOGO
Universidade Lusíada  
de Vila Nova de Famalicão 

PEdRO COSTA
Escola Universitária  
Vasco da Gama

PEdRO REIS
Universidade Autónoma

RUI CORREIA
Escola Superior Gallaecia



(…) Através do museu, criou-se um novo sistema de 
informação/exposição que irá substituir/complementar 
os existentes e, de certo modo «abraçar» as ruínas, 
devolvendo uma coesão perdida com o encerramento 
da mina. Estes rasgos de luz, que iluminam o espaço 
museológico, são, à superfície, linhas que percorrem 
o território, estabelecendo um percurso que toca as 
ruínas. Pretende-se portanto, partindo destes rasgos, 
criar novos caminhos, substituindo alguns existentes, 
que possam requalificar o espaço envolvente.
(…) No local constatou-se que o único trilho usado 
pelos habitantes locais é o que liga a aldeia ao antigo 
bairro do hospital, bairro este que, por consequente 
crescimento da área de extracção, surge isolado.  
Seria portanto interessante, ao requalificar este 
espaço, devolver esta relação mina-aldeia. 
(…) O programa consiste na criação de um espaço 
museológico, parcialmente enterrado, capaz de unir  
as ruínas entre si (cavalariças, cais de descarga, central 

eléctrica e oficinas), e por outro lado interligar o museu 
com a envolvente. Compressão e descompressão, 
situações de aparente obstrução, pontos de tensão 
entre volumes, variações de pé direito, iluminação 
zenital pontual, tornam este espaço capaz de transmitir 
ao visitante, as sensações de estar dentro de uma 
mina. Pretende-se portanto que o museu se relacione 
com estas ruínas, a um nível superior, já que este toca 
pontualmente a superfície em blocos que resultam das 
variações do pé direito das salas expositivas.
(…) A organização do museu consiste na criação de 
um percurso totalmente enterrado, que se organiza 
segundo uma lógica de sucessão de espaços sem 
divisões aparentes, pontuado por elementos, dentro 
dos quais se situarão todas as dependências do museu. 
Estes são materializados em blocos que surgem dentro 
deste percurso, que por si só é bastante claustrofóbico, 
irrompendo pela cobertura do museu, excedendo os  
3 metros de pé direito que caracterizam este espaço. 

O Museu da Indústria da Zona Oriental de Lisboa 
implanta-se em torno das escadas de Israel, em Marvila.
(…) O novo edifício constrói-se com base na expressão da 
própria arriba, reinventando uma relação perdida, com 
a área onde se implantava o antigo pátio de Israel, uma 
das muita vilas operárias da zona Oriental da Cidade. Os 
vestígios de outro tempo são também visíveis naquilo 
que resta de uma antiga torre que terá sido erguida para 
que o Rei D. Pedro pudesse assistir à inauguração da 
ligação ferroviária entre Lisboa e o Carregado.
(…) O ingresso no museu estabelece-se ao nível das 
cotas inferiores, numa área fortemente caracterizada 
pela presença de um volume evocativo do arquétipo 
de casa. O percurso ascendente, realizado já no 
interior do museu, realiza-se por meio de um ascensor 
que relaciona o ingresso com a cota dos espaços 

expositivos. Toda a área prevista para exposições 
é pontuada por aberturas de grande dimensão que 
introduzem o próprio território Marvila na exposição 
sobre a indústria. 
O Museu possibilita a estruturação das cotas 
superiores da área de intervenção, lançando as 
bases para a construção de um parque que relaciona 
directamente com o interior do museu. 
Nesta intervenção o vazio é o agente principal.  
O equipamento museológico, por seu lado, protagoniza 
os pressupostos da regeneração de Marvila, naquele 
local. A massa do museu, ao diluir-se na paisagem, 
estabiliza a envolvente evidenciando a condição 
preexistente de uma área urbana adormecida que 
se pretende revitalizar com base em elementos e 
situações existentes.

(…) Redução constante do desenho ao essencial. 
Sem pré-conceitos minimalistas. 
Escala, massa, massa escavada, luz. 
Afirmação de um novo lugar urbano. 
Definição de uma arquitectura que contemple  
a reformulação da envolvente.
(…) O terreno situa-se numa área territorial de 
Vila Nova de Gaia, que se encontra em profunda 
transformação urbana. A forma do edifício surgiu, 
portanto, da tentativa de encontrar uma relação mais 
próxima com a envolvente, de modo a privilegiar o 
espaço de entrada, no afunilamento dos alinhamentos. 
A secção em balanço ajuda nesta proximidade com  
o espaço exterior e na diferenciação de cotas. 
Praticamente toda a biblioteca se desenvolve num 
piso só. No piso inferior situam-se os serviços, a 
administração e as áreas técnicas.
O átrio funciona como a confluência entre os diferentes 
espaços da biblioteca, como um centro radial de onde 
nasce tudo. A estrutura também demonstra este 
aspecto. O átrio actua também como separador entre 

as zonas «mais públicas» (como a sala polivalente,  
a cafetaria, as instalações sanitárias, a livraria) e as 
«mais privadas», de leitura, podendo estas funcionar 
quase autonomamente.
O pátio interior tem como função principal iluminar 
e criar uma permeabilidade visual entre o espaço de 
entrada e a área infantil, daí não ter colocado qualquer 
outro elemento, nomeadamente uma árvore ou 
permitir o seu uso. 
O edifício é construído em betão armado aparente.  
A cofragem não segue uma regra regular, de modo  
a valorizar e a enfatizar as aberturas verticais.  
Pretendi que as fenestrações fossem encaradas  
como sulcos, cortes verticais na parede maciça, 
buracos profundos num pano liso, sensação reforçada 
pela aplicação de ardósia escura e pela tentativa de 
omissão dos caixilhos. 
Apesar de aparentar uma organização complexa, pela 
torção das várias paredes, a construção é relativamente 
pacífica e regular, sendo o encontro das várias direcções 
no espaço do átrio e do pátio interior. (…)

o templo grego Thesauroi, irá expor objectos 
simbólicos sem qualquer valor artístico mas com 
um forte testemunho sentimental e icónico. Assim, 
o museu procura reforçar esse valor simbólico 
dos antigos testemunhos, mas principalmente 
confrontar-se com o lugar que o rodeia intensamente 
marcado pelo tempo.
O edificado é assim como a «pedra no charco», o 
ultimo momento museológico baseado num cubo 
pesado que está em tensão com a superfície da água 
da mina e é o culminar do percurso museológico.  
É aqui que o visitante termina o seu deambulatório  
e aprofunda a sua introspecção e conhecimento  
sobre a Mina de S. Domingos. (…)

FáBIO dAvIdE FERREIRA NEvES

mUSEU DA InDúSTRIA, mARVILA

SARA LIA dOS SANTOS vIEIRA BRySCH

bIbLIOTECA mUnICIPAL DE VILA nOVA DE GAIA

ANdRé ROdRIGUES COSTA

mUSEU DA mInA DE SÃO DOmInGOS
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Último nÚmero de registo nA ordem, Atribuído no finAl do mês de Abril: 18 619

‘PROJECTO CASA 
– EVENTO DE 
ARQUITECTURA  
E DESIGN’
PROTOCOLO OA-SRn/
EXPOnOR
DATA LIMITE PARA  
INSCRIÇÃO > 14 JUNHO
À semelhança de 2008, e acreditando 
ser fundamental aproximar o arquitecto 
ao cliente, numa atitude dinâmica e com 
vista à democratização da arquitectura, 
a OA-SRN apoia a iniciativa da EXPONOR 
e estabeleceu com aquela instituição 
um protocolo que visa colocar, numa 
área comum, à disposição do público em 
geral, um espaço, criado pela OA-SRN, de 
promoção de serviços, que permitirá aos 
seus membros contactar directamente 
potenciais clientes, apresentando os 
seus serviços e as suas propostas de 
arquitectura.
Neste sentido, é possibilitado aos 
membros da OA-SRN a divulgação dos  
seus trabalhos que tenham como tema  
a habitação e pretendam, assim, não  
só divulgar, mas também promover  
os seus serviços.
Todas as condições de participação  
e presença na exposição estão expressas  
no Regulamento disponível em  
www.oasrn.org > Membros > Protocolos

EXERCÍCIO DE 
DIRECÇÃO DE OBRA 
E DE DIRECÇÃO 
TÉCNICA DE OBRA 
A OA-SRN disponibilizou na página  
‘Apoio à Prática’ um esclarecimento  
sobre o exercício de Direcção de Obra  
e de Direcção Técnica de Obra.
O serviço de apoio à prática profissional 
da OA-SRN dispõe ainda de um formulário 
electrónico onde os membros da OA 
podem solicitar esclarecimentos.
Mais informações em  
www.oasrn.org > apoio à prática

CONFERÊNCIA  
‘EM TRâNSITO’ #32 
dENISE SCOTT BROWN TALKS 
WITH GULSUM BAydAR
SEmInáRIO EAHn 2010
17 > 20 JUNHO, CENTRO CULTURAL 
VILA FLOR, GUIMARÃES 
A Escola de Arquitectura da Universidade 
do Minho e a European Architectural 
History Network (EAHN) estão a organizar 
o 1st International Meeting of the EAHN que 
decorrerá entre os dias 17 e 20 de Junho  
de 2010, no Centro Cultural de Vila Flor,  
em Guimarães.
A European Architectural History Network 
apoia a investigação e a educação através 
da promoção de um fórum de disseminação 
do conhecimento na área das histórias da 
arquitectura. A necessidade da criação 
de uma rede de trabalho neste campo 
desde há muito que se fazia sentir. Com 
base na Europa, serve historiadores da 
arquitectura e investigadores em áreas 
afins sem restrições de áreas de estudo, 
procurando ultrapassar barreiras impostas 
por fronteiras nacionais ou convenções 
institucionais. Este primeiro congresso 
assume-se como uma das iniciativas mais 
ambiciosas na construção deste projecto.
Com esse objectivo, o encontro integrará 
investigadores com percursos académico- 
-profissionais diversificados (arquitectos, 
urbanistas, historiadores de arte, geógrafos, 
conservadores, agentes do património, 
paisagistas, engenheiros). Resultou de 
apelos internacionais de propostas para 
sessões (call for session and round table 
proposals) e de comunicações (call for papers) 
uma estruturação em dezoito sessões 
temáticas, duas sessões abertas e cinco 
mesas redondas. Para além deste programa 
científico, foram convidados quatro keynote 
speakers – Paulo Varela Gomes, Denise 
Scott Brown, Gulsum Baydar e Antoine Picon 
– com responsabilidades e modalidades 
diferentes para o fecho de cada dia de 
trabalhos (entrada livre). Complementa  
o congresso uma série de visitas de estudo 
locais e regionais, procurando criar na cidade 
e na região oportunidades de conhecimento 
do legado construído e urbano. 
A OA-SRN associa-se a esta iniciativa com a 
conferência ‘em trânsito’ #032 Denise Scott 
Brown talks with Gulsum Baydar por Denise 
Scott Brown. A conferência decorre a 18 de 
Junho, no CCVF (Guimarães), às 18h15. 
Todas as informações sobre o programa, visitas 
de estudo, inscrição e alojamento (entre outras) 
disponíveis em www.eahn2010.org
Mais informações sobre a conferência ‘em 
trânsito’ #032 Denise Scott Brown talks with 
Gulsum Baydar por Denise Scott Brown em  
www.oasrn.org > Cultura

OA-SRN ASSINA 
PROTOCOLO  
COM ADDICT
AGênCIA PARA O 
DESEnVOLVImEnTO  
DAS InDúSTRIAS CRIATIVAS
A OA-SRN e a ADDICT celebraram um 
protocolo de cooperação, no qual a  
ADDICT destaca o projecto Norte 41°  
como «projecto de interesse estruturante 
para o desenvolvimento do sector das 
indústrias criativas», consagra a OA-SRN 
como membro do Conselho Consultivo da 
ADDICT e prevê a realização de projectos 
conjuntos no âmbito da Arquitectura e 
outras Indústrias Criativas, traduzindo 
globalmente uma forte aposta da 
OA-SRN nos temas da Criatividade e 
da Sustentabilidade, e do potencial 
específico de contribuição da arquitectura 
e dos arquitectos nestas áreas.
A assinatura do protocolo, que decorreu  
a 4 de Maio nas futuras instalações da  
OA-SRN, foi oficializada pela Presidente 
da OA-SRN, Arq. Teresa Novais, e pelo 
Presidente da ADDICT, Eng. Vergílio 
Folhadela. Na cerimónia, estiverem 
presentes os parceiros dos Projectos 
Âncora da ADDICT.
A cerimónia foi precedida por uma 
apresentação da nova sede pelos 
autores do projecto de arquitectura, 
NPS Arquitectos, seguida de uma visita 
guiada às instalações, e assinalou 
também a abertura do workshop  
de Fotografia e Arquitectura,  
«Na Superfície: imagens de arquitectura 
e espaço público em debate».
A ADDICT – Agência para o 
Desenvolvimento das Indústrias 
Criativas, com sede no Porto, nasceu, 
em Outubro de 2008, no seguimento 
do documento «Desenvolvimento de 
um cluster das Indústrias Criativas na 
Região Norte – Estudo Macroeconómico», 
constitui-se como plataforma que, 
através do conhecimento, informação, 
promoção e coordenação do sector das 
Indústrias Criativas, contribui para o 
desenvolvimento do empreendedorismo 
e da economia criativa. A sua visão  
é Creative Portugal.
Mais informações em www.oasrn.org  
> Membros > Protocolos

OPEN SOURCE
parceria Oa-SrN SeMiNÁriO 
iNTerNaciONaL, expOSiçãO  
e viSiTaS guiadaS 
12 JUNHO, SALA SUGGIA, CASA DA MÚSICA
A Circo de Ideias – Associação Cultural, em parceria com a OASRN, apresenta 
na sala Suggia da Casa da Música, a 12 de Junho de 2010, Sábado, o seminário 
internacional OPEN SOURCE (termo utilizado na definição de software cujo 
código original é partilhado gratuitamente e que pode ser redistribuído com ou 
sem alterações).
OPEN SOURCE pretende reflectir sobre as fronteiras da criação contemporânea 
através de contribuições oriundas da arquitectura, da engenharia, das artes e 
da matemática. Composto por um conjunto de visitas guiadas, uma exposição, 
um seminário internacional, conta com a participação especial de Cecil 
Balmond, engenheiro que personifica esta busca de pensamento e que inspira 
a realização do evento.
Nas semanas que antecedem o seminário internacional, a OA-SRN e a Circo 
de Ideias promovem um conjunto de visitas guiadas a obras construídas em 
Portugal que contaram com a colaboração de Cecil Balmond/Ove Arup, focando 
nas contribuições específicas da arquitectura e da engenharia de estruturas, 
e no processo de colaboração com o objectivo da construção de obras que se 
tornaram referências do património contemporâneo.
Estas visitas contarão com a presença de arquitectos e engenheiros 
directamente envolvidos nos projectos e no acompanhamento dos trabalhos  
de construção e constituirão um momento único de reflexão sobre o processo 
que conduziu à sua realização.

CONFERÊNCIA  
‘EM TRâNSITO’ #31 
SyLvia Ficher
A Ordem dos Arquitectos Secção Regional Norte, OA-SRN, organizou, em parceria 
com a Escola de Arquitectura da Universidade do Minho, EAUM, no passado  
dia 17 de Maio de 2010, na Casa da Música - Sala 2, no Porto, a conferência 'em 
transito' #031 sobre Brasília pela arquitecta brasileira Sylvia Ficher, celebrando  
o cinquentenário da sua inauguração. No dia 18 de Maio, a arquitecta esteve  
na EAUM, no Campus de Azurém, em Guimarães.
Sylvia Ficher é arquitecta pela Faculdade de Arquitectura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo, onde fez o Curso de Especialização em Restauro  
e Conservação de Monumentos Arquitectónicos (1974).
Obteve o Master of Science in Historic Preservation (1978) pela Columbia 
University, Nova York, e é Doutora em História Social (1989) pelo Departamento  
de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade 
de São Paulo. Fez Pós-Doutoramento em Sociologia (1990-92) na École des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales, em Paris.
Desde 1982 é professora da Faculdade de Arquitectura e Urbanismo da 
Universidade de Brasília, trabalhando principalmente nos seguintes temas: 
ensino de arquitectura e profissão de arquitecto, urbanização do Distrito Federal 
e arquitectura e urbanismo de Brasília.
Desenvolve ainda estudos de cunho teórico sobre história urbana, estética  
e crítica arquitectónica. Entre os seus livros, destacam-se Arquitetura Moderna 
Brasileira (1982), em co-autoria com Marlene Milan Acayaba, Guiarquitetura  
de Brasília (2000), em co-autoria com Geraldo Nogueira Batista, e Os Arquitetos 
da Poli (2005), este último agraciado com o Prémio Clio 2005, da Academia 
Paulistana de História.
Mais informações em www.oasrn.org > cultura

NORTE
Ana Margarida Freitas Oliveira 
Ana Rita Mier de Oliveira 
Andreia Daniela Faria Leitão 
António Manuel Palhoto Lucena 

Cátia Andreia de Castro Ribeiro 
Claúdia Susana Marques Antunes 
Cristiana Postiga Nunes dos Santos 
Daniela de Almeida Rebelo 
David Pedrosa Lobo 
Débora Martins Silva Pinheiro 
Elisabete Cristina Araújo Miranda 
Filipa Maria Pinto Ribeiro 
Francisco Guilherme Adão da Fonseca 

Hugo Alexandre Santos Silva 
Inês Maria Borges Guedes 
Isis Alexandra Marques Campos 
Ivo Matos Ferreira 
Joana Maria Morais da Silva 
Jorge Alexandre Gonçalves Pereira 
Jorge Manuel Magalhães Tavares 
José Miguel Novais e Almeida 
José Pedro Couto Alves 

Julião Soares da Eira 
Leonor José Siano de Queirós 
Luís Alexandre Sousa Nunes 
Luís Manuel de Almeida Garrett 
Calheiros 
Margarida Marlene da Rocha 
Nogueira 
Maria Guadalupe Pinera Manso 
Maria João Fradinho Ribeiro 

Maria Margarida de Oliveira 
Barbosa 
Maria Teresa Freire Otto 
Michel dos Santos Dinis 
Miguel Santos Folhadela Marques 
Mónica Filipa Guerra da Rocha 
Olga Manuel de Sousa Lobo 
Paula Gabriela Agra Xavier 
Pedro Jorge Brigida Pires 

Raquel Filipa Ribeira Oliveira 
Raquel João Sousa Canelas 
Regina Maria Fernandes da 
Assunção 
Renato Cunha Alves Moreno 
Ricardo Jorge Mesquita Ibrahim 
Rita de Almeida Machado Lima 
Rosa Ângela Fernandes Macedo 
Sofia Isabel Almeida Deville

NOvOs
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AgENdA juNhO

ENsAIOs

NOvOs

fORmAçãO

12 
oPEn SouRCE 
Sala Suggia, Casa da Música, Porto, 14h30
Os participantes apresentam, discutem e partilham as suas 
ideias a propósito do trabalho de Cecil Balmond, engenheiro 
que inspira a realização do evento Open Source.
Organização: Circo de Ideias Associação Cultural
Co-produção: OA-SRN 
Comissário: Gonçalo Antunes de Azevedo 
Bilhetes: €20 (bilheteira da Casa da Música)

17
CICLO DE CONFERÊNCIAS AD URBEM
DIREITO À CIDADE
CIDADES E GÉNERO: INSTRUMENTOS  
PARA UM URBANISMO MAIS IGUALITÁRIO
Auditório Nuno Teotónio Pereira, sede da Ordem  
dos Arquitectos, Lisboa, 18h
A conferencista, Inés Sánchez de Madariaga,  
é directora da Unidade da Ciência e da Mulher, 
Ministério da Ciência e da Inovação (Espanha). 
Entrada livre, inscrição obrigatória para:
Fax: 218 443 028; adurbem@adurbem.pt; www.adurbem.pt

17 > 20 
1ST InTERnATIonAL MEETInG oF ThE EAhn 2010
Centro Cultural Vila Flor, Guimarães
Em parceria com a Escola de Arquitectura da 
Universidade do Minho, a European Architectural 
History Network (EAHN) organiza este encontro para o 
qual foram convidados quatro keynote speakers – Paulo 
Varela Gomes, Denise Scott Brown, Gulsum Baydar e 
Antoine Picon.
www.eahn2010.org

18
EM TRÂNSITO #32 
DENISE SCOTT BROWN TALKS WITH GULSUM BAYDAR
Centro Cultural Vila Flor, Guimarães, 18h15
www.oasrn.org > Cultura

23 > 25
REABILITAR 2010
ENCONTRO NACIONAL SOBRE CONSERVAÇÃO  
E REABILITAÇÃO DE ESTRUTURAS
Pretende-se com a realização do Reabilitar 2010 
analisar experiências recentes na conservação e 
reabilitação de estruturas em Portugal, envolvendo 

diferentes sensibilidades de modo a permitir uma 
abordagem futura mais integrada. Serão consideradas 
estruturas realizadas com qualquer tipo de materiais 
estruturais, designadamente construções de alvenaria 
ou com estrutura de madeira, de aço ou de betão.
Organização APEE, conjuntamente com o LNEC  
e a Ordem dos Engenheiros e com a colaboração  
da Ordem dos Arquitectos. 
Para mais informações sobre o evento consultar  
http://reabilitar2010.lnec.pt/

25 > 4 JULHO
ITINERÂNCIA
HABITAR PORTUGAL 06/08 
LONDON FESTIVAL OF ARCHITECTURE
Camden Town Unlimited, 37 Camden High Street, 
Londres, NW1 7JE
de segunda a sexta, 06-20h; sábado e domingo, 10-21h
A 3ª edição da Habitar Portugal – patrocinada pela 
MAPEI e com o apoio da Delta Cafés, da Niepoort e da 
Cockburn’s – tem como principal objectivo consolidar 
e intensificar o trabalho das edições prévias num novo 
contexto espacial, cultural e geográfico, paralelo às 
ambições e objectivos definidos pelo arquitecto Pedro 
Gadanho, comissário da exposição, com uma equipa  
de comissários regionais.
20 JUNHO Park Crescent speakers pavilion, Londres, 11h
Pedro Gadanho apresenta a exposição.
www.lfa2010.org/event.php?id=216&name= 
portugal_habitar_portugal_2006_2008

> 30
ENVIO DE RESUMOS DE COMUNICAÇÕES
CIMAD 11. 1.º CONGRESSO IBERO-LATINO 
AMERICANO
DA MADEIRA NA CONSTRUÇÃO
7 > 9 JUNHO 2011
No mundo Ibero-Latinoamericano vivem hoje cerca  
de 600 milhões de pessoas, cerca de um décimo da 
população do planeta. Os recursos florestais têm uma 
relevância assinalável para as economias de ambos  
os lados do Atlântico, sendo a Bacia Amazónica a maior 
mancha florestal do Mundo.
> 30 Envio de resumo de comunicação, em Português, 
Castelhano ou Inglês, no formato doc ou pdf,  
dimensão máxima de 300 palavras, indicação  
de área temática, autoria(s) e contactos, através  
de www.dec.uc.pt/cimad11/upload.php

A nORTE
SESSÕES TÉCNICAS
CONSTRUIR EM:
17 JUNHO SAINT-GOBAIN
Casa da Música, Sala de Ensaio 1, 
18h30-20h30
1 JULHO JOFEBAR/VITROCSA
Casa da Música, Sala de Ensaio 1, 
18h30-20h30
Membros efectivos: 35% de desconto
Membros com redução de quotas, 
estagiários e estudantes: 50%  
de desconto.
Frequência gratuita, mediante inscrição 
obrigatória.
Para efeitos de Admissão na Ordem dos 
Arquitectos, a Sessão Técnica equivale a 
1 crédito de “Formação Obrigatória em 
Matérias Opcionais de Arquitectura”.
Ficha de inscrição e outras informações 
em www.oasrn.org > formação

18 > 19 JUNHO E 3 JULHO
CICLO DE FORMAÇÃO
CONSTRUIR EM: VIDRO

PROGRAMA
18 JUNHO, 6.ª FEIRA
PALÁCIO DAS ARTES,  
FÁBRICA DE TALENTOS
LARGO DE SÃO DOMINGOS 16-22, 
CENTRO HISTÓRICO DO PORTO
FACHADAS CORTINA 
09H00 Distribuição da 
documentação
09H15 Enquadramento  
do tema: o vidro, arquitecto  
Nuno Valentim Lopes
10H15 Apresentação de Obra 1: 
Edifício na Maia, arquitecto  
João Álvaro Rocha
11H30 pausa para café
11H45 Apresentação de Obra 2:  
Arquivo Municipal de Loures, 
arquitectos Fernando Reis Martins 
e João Manuel Santa Rita

13H00 almoço livre
14H30 Enquadramento técnico/
construtivo do uso do material: 
conceitos gerais sobre o vidro em 
fachadas, engenheiro Vasco Freitas
15H30 Empresa ligada à execução 
da Obra 1, engenheiro Eurico Silva 
(Vicer)
16H30 pausa para café
16H45 Técnico convidado ligado 
ao fornecimento do vidro e sua 
prescrição, SGG Saint Gobain, 
Carlos Bigode
17H45 espaço para questões
18H00 encerramento da sessão

19 JUNHO, SÁBADO
PALÁCIO DAS ARTES,  
FÁBRICA DE TALENTOS
LARGO DE SÃO DOMINGOS 16-22, 
CENTRO HISTÓRICO DO PORTO
CAIXILHARIAS DE VIDRO
09H15 Enquadramento  
do tema: o vidro, arquitecto  
Nuno Valentim Lopes
10H15 Apresentação de Obra 3: 
Superfície comercial em Vila Nova 
de Gaia, arquitecto José Fernando 
Gonçalves
11H30 pausa para café
11H45 Apresentação de Obra 4: 
Edifício administrativo e show-room 
Móveis Viriato, arquitecto  
Nuno Brandão Costa
13H00 almoço livre
14H30 Enquadramento técnico/
construtivo do uso do material: 
conceitos gerais sobre o vidro em 
fachadas, engenheiro Vasco Freitas
15H30 Empresa ligada à execução 
da Obra 3, engenheira Paula Correia 
(Arkial)
16H30 pausa para café
16H45 Critérios de selecção  
de caixilharias
17H45 espaço para questões
18H00 encerramento da sessão

3 JULHO, SÁBADO
INSTALAÇÕES DA VITROCSA 
PORTUGAL CAIXILHARIAS, S.A
RUA D. MARCOS CRUZ 1240,  
LEÇA DA PALMEIRA, MATOSINHOS
VIDRO «EM OBRA»
09H00 Visita de estudo à Vitrocsa 
Portugal Caixilharias, S.A.
11H30 pausa para café
11H45 Visita de estudo
13H00 almoço livre

FACULDADE DE ENGENHARIA  
DA UNIVERSIDADE DO PORTO
RUA DR ROBERTO FRIAS, PORTO
14H30 A especificação técnica do 
material e sistemas, engenheiro  
João Viegas (LNEC)
16H30 pausa para café
16H45 A especificação técnica  
do material e sistemas (cont.)
17H45 espaço para questões
18H00 encerramento da sessão

O transporte entre o local da visita de estudo 
e a FEUP será assegurado pela OA-SRN.
Todas as informações sobre o programa, 
os oradores convidados, os parceiros, 
inscrições, programa completo  
e outras informações em  
www.oasrn.org/construirem.

> DEZEMBRO
CICLO DE FORMAÇÃO
CONSTRUIR EM:
Inscrições, programa completo  
e outras informações em  
www.oasrn.org/construirem

SUL
Alcindo Samuel Vicente Spínola 
Ana Carina dos Santos Silva 
Ana Catarina Freire Correia 
Ana Catarina Pereira Marques 
Ana Filipa da Silva Coelho 
Ana Paula Cardoso Ribeiro 
Ana Rita Peres Vicente 
Ana Sofia Paulo Guerreiro 
Ana Teresa Inocêncio Portela 

André Miguel Franco Teixeira 
Andreia Sofia Morgado da Paixão 
Anna Magda Kudelska 
António Jorge Ganança Pereira 
Bruno Miguel Apolinário Vieira 
Carina Alexandra Gonçalves da Silva 
Carlos Valdemar Henriques da Silva 
Cátia Raquel Gamito Viegas 
Cíntia Raquel Pinto Vila 
David Alexandre Amaral Dias 
David Miguel Nunes Alcobia 
Dean Carlo Macgregor 
Dorota Maria Przesmycka 
Elisa Gomes Quirino 

Filipa Cardoso Barraquero 
Filipa Isabel Ribeiro Mendes 
Filipa Louro Pereira Bom 
Francisco Valentim Sobral 
Gonçalo Nunes Jordão Gaspar 
Guillermo Vásquez Consuegra 
Helena Isabel Santos Vaz 
Inês Alexandra Dias Sousa 
Inês Rodrigues Rita 
Joana Alexandra Rebelo da Silva 
Joana Martins Faria de Bastos 
João Bernardo Paulouro das Neves 
João Paulo dos Santos Moreira 
José António Gomes Martins 

José Manuel Pinto Vaz 
Júlia Maria Salgado Lages 
Leonardo Paiella 
Luís Alexandre Monteiro Ferreira 
Luís Filipe Soares Carrapatoso 
Luís Pedro Gomes Serrano 
Luís Pedro Vieira da Rocha 
Maria Ana de Almeida Carvalhais 
Maria da Costa de Brito Benis 
Maria Inês Monteiro da Costa 
Maria do Rosário Cavaco Monteiro 
Maria Sousa Abreu 
Marta de Arriaga Matos Chaves 
Marta Pina Mendes Moreira 

Martinho Barbosa Meneses Pita 
Mauro Miguel Relvas Abrantes 
Melanie Farias Pinto 
Miriam Raquel da Rocha Sequeira 
Nelson Ricardo da Silva Gomes 
Patrícia Isabel Figueira Rosa 
Patrícia Margarida Duarte Loução 
Paulo Jorge da Silva Barreira 
Pedro Miguel Brandão Torneiro 
Pedro Miguel Ferreira Gama 
Rita Alexandra Freitas e Menezes 
Roberto Vicente José 
Rui Miguel Pires Figueiredo 
Salvador Marçal Batista de Morais 

Sara Jardim Manteigas 
Sara Ribeiro Pereira 
Susana de Salles da Silva Simarro 
Tânia da Silva Pereira 
Teresa Maria Calado Nunes 
Tiago Canoa Calais 
Tiago Manuel Pinhal Costa 
Tomé Pedro Peralta Caupers 
Valério Marco de Oliveira Peguicha 
Vera Lúcia Teixeira Candeias

Em conversa com Eduarda Dionísio, Francisco Castro Rodrigues, nascido 
em 1920, conta a sua vida: a infância no Bairro da Graça, em Lisboa; 
a passagem pela Escola de Belas Artes, no tempo de Cunha «Bruto», 
onde se tornou arquitecto; o trabalho na revista «Arquitectura»; 
a participação no I Congresso dos Arquitectos e no III Congresso 
Internacional em Lisboa; a militância no MUD-Juvenil e no PCP; a prisão 
no Aljube e em Caxias; a direcção da SNBA durante quase uma década,  
em tempos muito conturbados e esquecidos; a partida para o Lobito 
onde viverá mais de trinta anos,); o regresso às Azenhas do Mar  
(anos 80), terra da sua infância, onde agora vive, intervindo ainda  
contra aquilo com que não concorda.

Cidade do Mais Antigo Nome é um livro de poesia de José Luiz Tavares, 
com fotografias de Duarte Belo, em torno da Cidade Velha, na Ilha 
de Santiago em Cabo Verde. Outrora um porto florescente, pela sua 
localização preponderante no comércio esclavagista dos séculos 
XV a XVII, a Cidade Velha é um testemunho histórico de uma época, 
classificada como Património Cultural da Humanidade e considerada 
uma das 7 maravilhas portuguesas no mundo.

«Numa ilha atlântica, seca e árida, na foz de uma ribeira, na ausência  
de uma nuvem, reencontramos o primeiro lugar de Cabo Verde.»
dUARTE BELO

FRANCISCO CASTRO ROdRIGUES

Um CESTO DE CEREjAS 
COnVERSAS, mEmóRIAS, UmA VIDA

JOSé LUIZ TAvARES, dUARTE BELO

CIDADE DO mAIS  
AnTIGO nOmE

Título Francisco Castro Rodrigues – Um Cesto de Cerejas – conversas, memórias, uma vida;
organização, introdução e notas Eduarda Dionísio; Capa e desenho gráfico Vítor Silva 
Tavares e Pedro Serpa; Edição Casa da Achada – Centro Mário Dionísio, Lisboa, 2009;  
Apoio Associação Promotora do Museu do Neo-Realismo; 480 pp. 200 imagens; PVP €22

Título Cidade do Mais Antigo Nome; Autores José Luiz Tavares, Duarte Belo; Edição Assírio  
e Alvim, 2010; 176 pp. ; PVP €25
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PRÉMIO 
ARQUITECTURA/ 
COZINHAS
jornal 
arquitectos – ja

1. objectivo
O Prémio ARQUITECTURA/COZINHAS/MENOS DE TRINTA/2010 
organizado pelo Jornal dos Arquitectos (JA) tem por objectivo 
a selecção da melhor proposta de adaptação de um espaço de 
cozinha, para cada uma das duas categorias a concurso, com 
a obrigatoriedade de ser totalmente resolvida com recurso a 
móveis e equipamentos escolhidos a partir do naipe disponível 
pelas marcas patrocinadoras (Balay, Bosch, Gaggenau e Siemens) 
associadas para este objectivo.

2. Destinatários
O Prémio destina-se exclusivamente a arquitectos ou estudantes 
de Arquitectura nascidos depois de 1980.

3. categorias
O Prémio apresenta duas categorias de espaços de cozinha 
preexistentes a submeter a adaptações; um, do séc. XVIII, 
mais antigo e qualificado (Cozinha pombalina), que poderá 
ser objecto de visita pelos interessados na data indicada no 
calendário, e outro, menos marcado, proposto pela imobiliária 
corrente dos anos de 1960 (Cozinha indiferenciada).
Cada concorrente (ou grupo associado para concorrer) poderá 
apenas apresentar uma proposta para cada uma das categorias. 

4. ProPostas
As propostas, para cada uma das categorias, são apresentadas 
num máximo de três painéis de formato A3 (leitura ao 
baixo), contendo, obrigatoriamente, planta e cortes/alçados 
(Esc.1:50) da respectiva cozinha (pombalina ou indiferenciada) 
e visualizações 3D e/ou fotomontagens e/ou fotografias de 
maquetas e/ou esquissos representativos do espaço projectado.
A apresentação das propostas é anónima. Um código, composto 
por três letras e quatro números, não repetidos, deve ocupar o 
canto inferior direito do painel, identificando o(s) concorrente(s).
A estes três painéis são juntos dois envelopes A4, identificados 
com o código no verso: o primeiro terá escrito Memória 
Descritiva e conterá uma memória descritiva, com um  
máximo de 5 000 caracteres (com espaços) em formato A4;  
o segundo terá escrito Identificação do Concorrente,  
e conterá a identificação do(s) concorrente(s), nome, morada 
e contacto telefónico e electrónico), fotocópia de documentos 
comprovativos dos respectivos estatutos [Arquitecto(s) 
ou Estudante(s) de Arquitectura] bem como fotocópia de 
documentos de identificação comprovando o nascimento 
(de todos os elementos, no caso de associações, formais ou 
informais, de concorrentes) depois de 1980. Os envelopes são 
fechados e embrulhados, juntamente com os painéis, numa 
embalagem que deverá ter escrito, pelo exterior, para  
ser enviada por CTT ou entregue pessoalmente:
PRÉMIO ARQUITECTURA/COZINHAS/MENOS DE TRINTA
Ordem dos Arquitectos
Travessa do Carvalho, 23
1249-003 Lisboa
No caso da entrega ser feita pessoalmente, o interessado  
deve solicitar um recibo que o certifique.

5. júri
O Júri será constituído por três elementos: dois arquitectos, 
representando o JA, e um representante do grupo patrocinador 
do Concurso. 

6. Datas
[Informações e Regulamento disponíveis  
em www.jornalarquitectos.pt]
O Prémio decorerá segundo o seguinte calendário:
Divulgação (Boletim Arquitectos): Junho 2010
Visita ao espaço pombalino: 3 de Setembro 2010 
Período de perguntas: Até 15 de Setembro 2010
Período de respostas: Até 30 de Setembro 2010
Entrega das Propostas: 2 de Novembro 2010
Reuniões do Júri: Novembro 2010 
Anúncio dos premiados: Dezembro 2010

7. Prémios
É atribuído um prémio pecuniário no valor de ¤1 250 a cada 
uma das duas categorias.
O Júri poderá ainda propor Menções Honrosas para cada  
uma das categorias, para além do premiado, que terão apenas 
um valor simbólico, não sendo remuneradas.
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A DECORRER
INOVAÇÃO E QUALIDADE  
EM ESPAÇOS ESCOLARES
TRÊS ESCOLAS NA ÁREA 
METROPOLITANA DE LISBOA
ENTREGA DAS PROPOSTAS  
> 21 JUNHO
Uma iniciativa Parque Escolar 
EPE/Associação Europan 
Portugal que protocolaram 
a organização de processos 
de Concurso Internacional de 
Concepção. O primeiro Concurso 
de Concepção, para o projecto de 
três novas escolas situadas na Área 
Metropolitana de Lisboa, é aberto 
a equipAs pluridisciplinares sob a 
coordenação dum arquitecto e dele 
resultará a selecção por um Júri 
independente, de três equipas por 
escola, entre as quais se realizará 
um processo de adjudicação por 
ajuste directo.
Os procedimentos do Concurso 
são geridos através de um site, 
onde se obtêm informação 
e esclarecimentos sobre o 
Regulamento (Termos de 
Referência), o Júri, o Calendário, ou 
sobre os locais/escolas a concurso, 
permitindo a escolha daquele(s) a 
que pretenda concorrer.
Para concorrer deverá inscrever- 
-se no site onde estão também 
disponíveis as bases cartográficas 
e demais elementos de programa 
especifico do(s) local(is) 
pretendido(s). O login possibilita 
ainda a colocação de dúvidas que 
não esclarecidas nas FAQ, às quais 
será dada resposta no mesmo site.
www.espacosescolares.europanportugal.pt

PRÉMIO MEDITERRÂNEO  
DA PAISAGEM 
PAISAGENS MEDITERRÂNEAS  
EM PROCESSO DE MUDANÇA
CANDIDATURAS > 30 JUNHO 
O Concurso tem como objectivo 
a apresentação de dossiers de 
candidatura referidos a planos, 
programas, projectos, obras 
realizadas, concursos de ideias, 
actuações de sensibilização, 
de formação e de comunicação, 
que constituam uma experiência 
significativa do ponto de vista 
paisagístico. A finalidade será a 
realização de um Catálogo de Boas 
Práticas, o qual facultará uma 
base de conhecimento de boas 
práticas em planeamento e gestão 
paisagística em áreas urbanas, que 
representem as experiências mais 
relevantes e positivas das regiões 
sócias do projecto.
Na sua 3.ª edição, o Prémio é 
uma iniciativa do «PAYS.MED.
URBAN – Elevada qualidade da 
Paisagem como elemento chave de 
sustentabilidade e competitividade 
das áreas urbanas mediterrâneas» 
co-financiado pelos fundos FEDER 
dentro da iniciativa comunitária 
PROGRAMA MED. 
www.ccdr-alg.pt/ccdr/index.php 
?name=News&file=article&sid=472

CONCURSO DE CONCEPÇÃO PARA 
A ELABORAÇÃO DO PROJECTO 
DO “LOTEAMENTO URBANO E 
DOS PROJECTOS DAS OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO NO ÂMBITO DA 
UNIDADE DE EXECUÇÃO DA UOPG1 
– AVENIDA NUN’ÁLVARES”
ENTREGA DOS TRABALHOS  
> 13 JULHO 
Promovido pela Câmara Municipal 
do Porto (CMP), com assessoria 
técnica da OA-SRN, tem como 
objectivo seleccionar cinco trabalhos 
de concepção, sendo atribuído um 
prémio de consagração, no valor 
unitário de €5 000, a cada um dos 
candidatos cujo trabalho seja 
seleccionado. O desenvolvimento 
do Projecto do Loteamento 
Urbano e dos Projectos das Obras 
de Urbanização, para uma área 
de intervenção de cerca de 30ha, 
será da responsabilidade do 
adjudicatário escolhido no âmbito 
do procedimento de Ajuste Directo.
O processo de concurso está 
disponível para consulta em suporte 
papel nas Secções Regionais da 
Ordem e na Divisão de Compras 
da CMP, durante os respectivos 
horários de expediente e em formato 
digital em página acessível através 
de www.cm-porto.pt.
Mais informações em  
www.oasrn.org > concursos

RESULTADOS
PRÉMIO 3E FEIRA 
EXPOCOSMÉTICA 2010
ATRIBUÍDO AO STAND DE NUNO 
FILIPE FERREIRA SOBRAL 
O stand da Sweet Line You, Lda, 
projectado pelo Arq. Nuno Filipe Ferreira 
Sobral, foi o vencedor do Prémio 3E 
– Melhor Stand Exponor, atribuído no 
âmbito da Feira Expocosmética 2010.
O prémio, promovido pela EXPONOR 
e organizado em colaboração 
com a Associação Portuguesa de 
Designers, APD, e a OA-SRN, visa 
distinguir o melhor stand de cada 
feira organizada pela EXPONOR.
O Júri desta edição foi constituído 
por Hélder Lima, Manuel de Sousa 
e Sandra Bento, designados pela 
EXPONOR, Miguel Neiva e Nuno Sá 
Leal, designados pela APD, e Paula 
Pinheiro e Margarida Vagos Gomes, 
designadas pela OA-SRN.
O prémio será reeditado no âmbito 
da Feira Ceranor, que decorrerá 
entre 1 e 5 de Setembro de 2010.
Regulamento e outras informações 
www.premio3E.exponor.pt

CONCURSO INTERNACIONAL  
“A HOUSE IN LUANDA:  
PATIO AND PAVILION”
599 PROPOSTAS,  
5 CONTINENTES, 39 PAÍSES
Tendo como objectivo a selecção  
da melhor proposta para concepção 
de uma unidade familiar em Luanda, 
o concurso foi o mais participado 
desde sempre em Portugal. 
Recebemos 599 propostas, tendo 
sido aceites 588. Concorreram 
arquitectos de 39 países, 
espalhados pelos 5 continentes.
O júri, constituído pelos arquitectos 
Álvaro Siza (Presidente), João Luís 
Carrilho da Graça, Fernando Mello 
Franco, Barry Bergdoll e Ângela 
Mingas (designada pela Trienal de 
Luanda) seleccionou uma shortlist 
de 30 projectos finalistas. Os autores 
destes trabalhos, cuja lista foi 
tornada pública no dia 14 de Maio, 
devem desenvolver uma maqueta de 
apresentação da sua proposta que 
integrará a exposição no Museu da 
Electricidade de 28 de Outubro 2010 
a 16 de Janeiro de 2011.
www.trienaldelisboa.com

cONcuRsOs

PRÉMIO FERNANDO TÁVORA 
ARMANDO RABAÇA VENCE 5ª EDIÇÃO
O vencedor da 5.ª edição do Prémio Fernando Távora 
foi anunciado a 23 de Abril, no Salão Nobre da Câmara 
Municipal de Matosinhos.
O Júri deliberou por unanimidade atribuir o Prémio 
Fernando Távora à proposta «De La Chaux-de-Fonds 
à Voyage d’Orient – A promenade architecturale e o 
espaço/tempo em Le Corbusier» de Armando Rabaça, 
que propõe uma viagem a La Chaux-de-Fonds, terra 
natal de Le Corbusier, e aos locais mais significativos da 
sua Voyage d’Orient, visando um «um olhar renovado 
sobre as origens da equação espaço/tempo na 
concepção arquitectónica de Le Corbusier.»

«A herança de Le Corbusier (LC) integra ainda hoje as 
bases disciplinares da arquitectura. Apesar dos anos 
da sua formação serem objecto recente de crescente 
interesse, muitos aspectos decisivos para o posterior 
desenvolvimento da sua obra continuam por estudar. 
É o caso do conceito de promenade architecturale. 
Questão tanto mais significativa quanto, pela sua 
natureza intrínseca, a arquitectura integrará sempre  
a equação espaço/tempo.
Os modelos da planta central das mesquitas e da 
arquitectura romana de Tivoli e a tentativa de síntese com 
a horizontalidade da vista sobre a paisagem, à imagem 
da Acrópole de Atenas, do Monte Athos, da Villa d’Este ou 
dos jardins da Vila Adriana geram pela primeira vez uma 
tipologia baseada numa sala de pé direito duplo com uma 
galeria superior com vista sobre a paisagem através do 
vão aberto no lado oposto. Este princípio, que se prende 
com a experiência de um percurso ascendente (como em 
Athos ou na Acrópole de Atenas), será repetidamente 
redesenhado na fase purista, como demonstram 
projectos como a Maison Citrohan, Immeubles Villas ou  
a casa de Ozenfant. Há assim uma relação próxima entre  
a sequencialidade espacial dos primeiros projectos,  
a viagem ao Oriente e a fase purista da década de 20.»
Excertos da proposta de viagem

Armando Rabaça (Coimbra, 1968) conclui a licenciatura 
em Arquitectura no Departamento de Arquitectura  
da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 
de Coimbra (Darq-FCTUC) em 1997, onde é docente 
da disciplina de Projecto desde 1998. Desenvolve 
actividade profissional em Lisboa de 1997 a 2003, 
ano em que abre escritório em Coimbra. Actualmente 
desenvolve a tese de doutoramento, subordinada ao 
tema «Le Corbusier e a promenade architecturale», sob 
orientação dos Professores José António Bandeirinha 
(Darq-FCTUC) e Francesco Passanti (University of Texas  
at Austin, School of Architecture).

A Conferência do Vencedor, Anúncio Público da constituição do 
Júri e abertura da 6ª edição do Prémio decorrerá a 4 de Outubro 
de 2010, Dia Mundial da Arquitectura.
Organização: OA-SRN
Parceria: Câmara Municipal de Matosinhos,  
Associação Casa da Arquitectura
Patrocínio: Barclays Bank e AXA
Mais informações em www.oasrn.org > prémio Fernando Távora

Roteiro proposto sobre desenho de Le Corbusier  
© Armando Rabaça

Consulte informação aCtualizada, sobre 
ConCursos Com apoio/ assessoria téCniCa  
da oasrn em www.oasrn.org > ConCursos


