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DISCURSOS  
(RE)VISITADOS 

REPOSIÇÕES DAS 
CONFERÊNCIAS ONLINE

A TV.UP, no âmbito do apoio ao ciclo de vídeo ‘Discursos (Re)visitados’, 
a partir dos registos das Conferências ‘Discursos sobre Arquitectura’ 
– Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto – FAUP, 1990 – 
disponibiliza online as apresentações, pelos arquitectos convidados,  
que antecederam as projecções.
O ciclo ‘Discursos (Re)visitados’, organizado pela OA-SRN, em parceria  
com a FAUP e com comissariado do arq. Jorge Figueira, decorreu entre 

COORDENADOR DE 
PROJECTO, DIRECTOR 

DE OBRA E DIRECTOR DE 
FISCALIZAÇÃO DE OBRA 

CERTIFICAÇÃO PARA 
EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES

A Lei n.º 31/2009, de 3 de Julho, que revogou o Decreto n.º 73/73, de 28 
de Fevereiro, aprovou o regime jurídico que estabelece a qualificação 
exigível aos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de 
projectos, pela direcção de obras e pela fiscalização de obras.
A Portaria n.º 1379/2009, de 30 de Outubro, veio estabelecer que a 
certificação das qualificações específicas e da experiência profissional 
é competência das associações públicas profissionais de inscrição 
obrigatória, nomeadamente através de avaliação curricular e 
dos demais documentos que a associação profissional considere 
necessários, devendo incluir as actividades de apoio à direcção de obra  
e à direcção de fiscalização de obra.
A certificação pela Ordem dos Arquitectos das qualificações mínimas 
exigidas para exercer as funções de Coordenador de Projecto, Director 
de Obra e Director de Fiscalização de Obra, subordina-se à demonstração 
prévia dos requisitos mínimos estipulados para cada situação e, como 
tal, à imprescindível avaliação curricular.
Mais informações em www.oasrn.org > Secretaria > Minutas  
e procedimentos

DECLARAÇÕES 
SEMESTRAIS

PROCEDIMENTO DE ENVIO
O Conselho Directivo Regional do Norte procedeu, a 17 de Junho, ao 
envio via CTT das declarações semestrais de certificação de inscrição 
na OA, respeitantes ao 2º semestre de 2010.
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 19 de Julho. Até esta data,  
a emissão e envio da 2ª via do documento, decorrente de reclamação  
de extravio, não terá custos adicionais. Após esta data, a emissão  
de uma 2ª via do documento é paga (€10).
Mais informações em www.oasrn.org > membros

GUIA  
DE ARQUITECTURA  
NORTE E CENTRO  

DE PORTUGAL 
LANÇAMENTO

A Traço Alternativo – Arquitectos Associados, Lda, lançou no dia 29 de 
Maio, no Hotel Infante Sagres, no Porto, o Guia de Arquitectura – Norte  
e Centro de Portugal.
Esta publicação visa apresentar um conjunto de obras de arquitectura 
construídas no Norte e Centro de Portugal no período pós 25 de Abril de 
1974. Encontra-se em preparação o segundo volume referente ao Sul 
e Ilhas. Pretende ser uma ferramenta prática e de fácil utilização que 
possibilita a elaboração de itinerários de acordo com a disponibilidade  
e interesse do utilizador. 
Editado em português e inglês, o prefácio do Guia é assinado pelo 
arquitecto Álvaro Siza; a autoria, documentação e organização de 
conteúdos de Nuno Campos e Patrícia Matos.
As obras são acompanhadas de informações e localização exacta através 
de coordenadas GPS. Futuramente será disponibilizado um ficheiro com 
essas coordenadas para instalação em aparelhos com tecnologia GPS.  
O livro poderá ser adquirido brevemente na Secretaria, onde os 
membros da OA-SRN poderão usufruir de um desconto de 15% sobre  
o preço de venda ao público.
Mais informações em www.guiasdearquitectura.com

SUBSCREVA O CORREIO ELECTRÓNICO 
SEMANAL NA PÁGINA MENSAGEIRO  

WWW.OASRN.ORG > MENSAGEIRO

A norte

Ana Aurora Freitas Pereira 
Ana Carolina Alves dos Santos 
Ana Daniela Dias Gonçalves 
Ana Isabel Brito Sobreiro 
Ana Isabel de Oliveira Felino 
Bruno Filipe Fachada Isidoro 
Carolina da Costa Ganhão 
Daniel Alexandre Nascimento 
Paralta 
Daniel Filipe Silva Soares 
David Trindade Lopes dos Santos 
Duarte Nuno Alves da Silva 
Filipe Tiago Gomes Oliveira 
Gisela Maria de Castro Ferreira 

Helder André Freitas de Magalhães
Helena Isabel Rodrigues de Andrade 
Inês da Cruz de Oliveira 
José João Faria dos Santos 
Lara Alexandra Machado Carneiro 
Margarida Campos de Carvalho 
Maria Eunice Vieira Martins 
Maria Teresa Correia Lagoa 
Ricardo Nuno Duque Ferreira 
Sandra Raquel Moreira de Almeida 
Telma Katherina Soares da Silva 
Tiago Alpoim Bastos Morais

Nos termos do número 1 do artigo 3º do Regulamento de Quotas,  
“O arquitecto com mais de 65 anos de idade e que tenha declarado a 
cessação da sua actividade profissional ficará isento do pagamento da 
quota, a partir da data do deferimento da sua pretensão pelo Conselho 
Directivo Nacional ouvido o competente Conselho Directivo Regional, 
mantendo os direitos inerentes ao Estatuto de Membro Efectivo, no que 
respeita ao estipulado nos artigos 11º, 12º e 14º do Estatuto da Ordem.”

noVos A SUL MEMBROS COM ISENÇÃO DE QUOTASA NORTE

Acácio Antero de Magalhães 
Brochado 
Alfredo Ribeiro Moreira da Silva 
António Fernando Sousa Pinheiro 
António José Fernandes Matias 
Fernando Costa da Silveira Monteiro 

Joaquim da Silva Teixeira 
José Alves Coelho da Rocha 
Manuel Frade Fernandes Tato 
Manuel José Nascimento Magalhães 
Maria Margarida dos Santos Coelho

Ana Catarina Abreu Matias 
Ana Catarina Silva Batista 
Ana Cristina Fernandes Nunes 
Ana Isabel Belo da Silva 
André António Alves de Matos 
Benedita Carona Nunes de Almeida 
Cláudia Patrícia Mendes Serra 
Duarte de Azevedo Lobo Antunes 
Fábio Daniel Cortês Paulo 
Filipa Maria Tavares Crujo 
Filipe Fernandes Oliveira 
Hugo Rafael Duarte Loureiro 
Inês Azevedo da Costa Rodrigues 
Joana Barroso Leite de Sampaio 

José Artur Serra Nabiça 
José Diogo Curveira Santos 
Lígia Cristina Magalhães Tiago 
Luís Ricardo Coentreiras dos 
Santos 
Madalena Espírito Santo Deveza 
Maria Rita de Sousa Soares 
Paulo Jorge Boneca Rosa Tavares 
Pedro Miguel Barra Fernandes 
Ricardo Jorge Carvalho Moura  
da Silva 
Sérgio António Pereira de Jesus

18670 É O úLTIMO NúMERO DE MEMBRO DA OA, ATRIBUíDO NO fINAL DE MAIO.
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NEWSLETTER DA ORDEM 
DOS ARQUITECTOS

Já é possível subscrever, no site nacional, a Newsletter dos Arquitectos 
que tem como objectivo divulgar as actividades da OA criando uma ponte 
entre o CDN e os seus membros, bem como com todos os interessados 
em receber notícias e divulgação de eventos relacionados com a 
Arquitectura. 
Na edição #01, de 26 de Maio, o Presidente da Ordem assina a abertura – 
também “às sugestões de todos”:
“(...) Cumpre-se mais um passo na reestruturação dos suportes nacionais 
de divulgação e informação da OA, após a implementação da nova imagem 
corporativa, a reorganização do website nacional, a reestruturação 
editorial e gráfica do JA, o novo website do Habitar Portugal e o 
envolvimento pioneiro da OA nas redes sociais, através do Facebook.  
Para breve concluir-se-á a reestruturação do Boletim Arquitectos.
Com esta nova newsletter, ainda em fase de experimentação e aferição, 
pretende-se crescente aproximação dos arquitectos à sua Ordem e vice- 
-versa, tendo em vista maior e melhor acesso à informação e divulgação 
das actividades e acções da OA.”
Inscreva-se em www.arquitectos.pt

CONSULTA PÚBLICA  
ATÉ 15 JULHO

PROPOSTA  
DE REGULAMENTO 

ELEITORAL
Os comentários e sugestões dos membros da OA sobre a proposta 
de Regulamento publicada na última edição do BA, para efeitos de 
divulgação e consulta, podem ser endereçados ao CDN até ao dia  
15 de Julho.
A proposta está disponível em  
www.arquitectos.pt/documentos/1275489185Y8xVH6rh2Dz94YD3.pdf 
Os contributos devem ser enviados para o Fax 213 241 101 ou o email  
regulamentos@ordemdosarquitectos.pt 

REGULAMENTO DO 
COLÉGIO DE ESPECIALIDADE 

DE PATRIMÓNIO 
ARQUITECTÓNICO

O Colégio de Especialidade de Património (CEPA) foi criado em 2004, 
implementado em 2009 e encontra-se agora em fase de instalação. 
Oportunamente será aberta a admissão de sócios. 
O Regulamento do CEPA é publicado nas páginas 4 e 5 e está 
também disponível em http://www.arquitectos.pt/index.
htm?no=1010692216,221

ESCRITÓRIOS DE 
ARQUITECTOS EXCLUÍDOS 

DA OBRIGATORIEDADE  
DE DISPOR DE LIVRO  
DE RECLAMAÇÕES

Vem sendo discutida há dois anos a questão da aplicabilidade do Decreto- 
-Lei n.º 371/2007, de 6 de Novembro, no que respeita a obrigatoriedade 
dos escritórios de Arquitectura disporem de Livro de Reclamações. 
O Parecer nº 17/2009 da Procuradoria-Geral da República, que se 
disponibiliza em pdf no site nacional, conclui: 
“1. Para efeitos do Decreto-Lei nº 156/2005, de 15 de Setembro, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 371/2007, de 
6 de Novembro, os ateliers de arquitectura, que nunca integraram 
as listas anexas a estes diplomas, não devem ser considerados 
“estabelecimentos de contacto público”, encontrando-se, por isso, 
excluídos do seu âmbito de aplicação;  
2. Consequentemente, não é obrigatória a existência e disponibilização 
do “Livro de Reclamações” nos ateliers dos arquitectos.”
Mais informações em www.arquitectos.pt/?no=2020492157,154

CRIAÇÃO DO COLÉGIO  
DE ESPECIALIDADE
GESTÃO, DIRECÇÃO  

E FISCALIZAÇÃO  
DE OBRAS 

A Assembleia Geral da Ordem dos Arquitectos, reunida em Sessão 
Extraordinária no passado dia 9 de Junho, designadamente ao abrigo 
do disposto na alínea g) do Ponto 8 do Artº 14º do Estatuto, aprovou a 
criação do Colégio de Especialidade de Gestão, Direcção e Fiscalização 
de Obras (COB) da Ordem dos Arquitectos. A respectiva Proposta de 
Regulamento encontra-se em fase de conclusão e será oportunamente 
enviada pelo Conselho Directivo Nacional ao Conselho Nacional de 
Delegados para apreciação.
Na mesma Assembleia foram aprovadas:
z as Contas 2009, cujo resultado, após 5 anos de resultados negativos,  
é tangencialmente positivo; 
z a criação da Associação Trienal de Arquitectura de Lisboa (Associação 
Privada sem Fins Lucrativos) que oportunamente substituirá a actual 
Sociedade Trienal de Arquitectura Unipessoal Lda, procurando a 
continuidade e sustentabilidade do evento, envolvendo novos sócios 
e garantindo autonomização relativamente à OA, designadamente do 
ponto de vista operativo, financeiro e fiscal.

SOBRE O EXERCÍCIO EM 
REGIME DE SUBORDINAÇÃO

Está disponível informação jurídica com o objectivo de clarificar se  
o exercício da profissão de arquitecto enquanto funcionário público  
ou contratado pela administração pública ou ainda como assalariado 
de outro arquitecto, de outros profissionais ou de uma pessoa 
colectiva apresenta especificidades em face das obrigações legais  
que impendem sobre os arquitectos em geral.
Documentação completa em http://www.arquitectos.pt/index.
htm?no=1010782183:062010

No dia 7 de Julho inaugurou, no 
Albergue SCM, em Macau, a exposição 
de arquitectura portuguesa, Habitar 
Portugal 2006/2008, Selecção Mapei/
Ordem dos Arquitectos.
A passagem da exposição por Macau 
resulta de um convite dirigido à Ordem 
dos Arquitectos pelo arquitecto Carlos 
Marreiros, Director Geral do Albergue 
SCM Creative Lab.
O Centro de Indústrias Criativas 
ALBcreativeLAB foi inaugurado no dia 22 
de Janeiro de 2009, num bairro antigo de 
Macau – cheio de história e com edifícios 
seculares – o Bairro de São Lázaro.
Desde então tem organizado um 
conjunto de exposições, workshops, 
espectáculos e actividades relacionadas 
com indústrias criativas e eventos 
culturais, com grande sucesso e adesão 
dos interessados e do público em geral.
No dia 10 de Julho o arquitecto Pedro 
Gadanho, comissário da exposição 
Habitar Portugal 2006/2008, Selecção 
Mapei/Ordem dos Arquitectos, dará 
uma Conferência sobre Arquitectura 
Contemporânea Portuguesa.
A exposição está patente até 29 de Agosto.

NO LONDON 
FESTIVAL OF 

ARCHITECTURE
Portugal integrou pela primeira vez 
a programação do London Festival of 
Architecture: a exposição Habitar Portugal 
2006/2008, Selecção Mapei/Ordem dos 
Arquitectos, esteve patente no centro de 
negócios e lazer Camden Town Unlimited, 
de 25 de Junho a 4 de Julho. 
Londres foi palco de inúmeros eventos 
em torno da Arquitectura; um programa 
vasto e diversificado, com propostas 
vindas de todos os cantos do Mundo, 
repleto de exposições, instalações, 
debates, conferências e visitas guiadas. 
Habitar Portugal 2006/2008 no London 
Festival of Architecture 2010 integrou 
a secção International Architecture 
Showcase, com o patrocínio do 
British Council e da The Architecture 
Foundation.

ITINERÂNCIA
HABITAR 

PORTUGAL 
2006/2008

em 
mACAU
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REGULAMENTO
COLÉGIO DE ESPECIALIDADE DE  
PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO 

Aprovado na generalidade na 29.ª reunião plenária do CDN,  
em 24 de Julho de 2009, e na especialidade e votação final  

global em 12 de Novembro de 2009 na 5ª reunião do Conselho 
Nacional de Delegados (Mandato 2008/2010). 

PREâmbULO

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕeS  

GeRAIS
ARTIGO 1.º OBjECTO 

ARTIGO 2.º PRINCíPIOS 

ARTIGO 3.º fINALIDADES 

ARTIGO 4.º ATRIBUIçõES  

ARTIGO 5.º RELAçõES INTERNACIONAIS 

ARTIGO 6.º ANO ASSOCIATIvO 

ARTIGO 7.º REMUNERAçãO DOS CARGOS SOCIAIS 

CAPÍTULO II
DOS SÓCIOS 

Artigo 8.º Categorias dos sócios 
Artigo 9.º Admissão dos sócios 
Artigo 10.º Deveres dos sócios 

Artigo 11.º Quotas 
Artigo 12.º Direitos dos sócios 

Artigo 13.º Sócios na efectividade de direitos  
Artigo 14.º Sanções disciplinares 

Artigo 15.º Perda da qualidade de sócio 

CAPÍTULO III
ORGANIZAÇÃO 

Artigo 16.º Órgãos 

SECÇÃO I DA ASSEMBLEIA DO COLÉGIO 

Artigo 17.º Constituição 
Artigo 18.º Competências 

Artigo 19.º Reuniões 
Artigo 20.º Convocatórias 

SECÇÃO II DA COMISSãO EXECUTIvA DO COLÉGIO 

Artigo 21.º Composição 
Artigo 22.º Competências    

SECÇÃO III DO CONSELHO CONSULTIvO DO COLÉGIO

Artigo 23.º Constituição
Artigo 24.º Presidência  

Artigo 25.º Competência  

SECÇÃO IV DOS GRUPOS DE TRABALHO

Artigo 26.º Constituição 
Artigo 27.º Orientação 

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕeS FINAIS  

e TRANSITÓRIAS
Artigo 28.º JULHORegime Transitório

Artigo 29.º JULHOCasos Omissos
Artigo 30.º JULHOEntrada em vigor

PReâmbUlO
Considerando que : 

1.

1.1. O Património Arquitectónico é matriz  
do interesse público da Arquitectura; 
1.2. O Estatuto da Ordem dos Arquitectos 
(Decreto-Lei n.º 176/98, de 3 de Julho) 
prevê no n.º 1 do art.º 31.º que: Podem 
ser criadas especialidades no domínio 
da arquitectura, sempre que estejam em 
causa áreas com características técnicas 
e científicas particulares, que assumam 
importância cultural, social ou económica 
e impliquem uma especialização do 
conhecimento ou da prática profissional. 
1.3. Nas moções de orientação aprovadas no 
1.º Congresso da Ordem dos Arquitectos se 
advoga a criação de especialidades, tendo 
por princípio uma organização como grupos 
científicos e de reconhecimento curricular, 
que não restringirão para os seus membros 
nenhuns dos actos próprios da profissão 
consignados no Estatuto. 

2.

2.1. Os actos próprios da profissão do 
Arquitecto, consignados no Estatuto 
da Ordem dos Arquitectos, incluem a 
valorização do património construído  
e do ambiente (n.º 3 do art.º 42.º); 
2.2. A Lei de Bases da Política e do Regime 
de Protecção e Valorização do Património 
Cultural (Lei nº107/01, de 8 de Setembro) 
estabelece que os estudos e projectos 
para as obras de conservação, modificação, 
reintegração e restauro de bens 
classificados ou em vias de classificação são 
obrigatoriamente elaborados e subscritos 
por técnicos de qualificação legalmente 
reconhecida ou sob a sua responsabilidade 
directa.

3.

3.1. É relevante o carácter público da 
responsabilidade envolvida na protecção, 
salvaguarda e valorização do património 
arquitectónico;
3.2. É responsabilidade da Ordem dos 
Arquitectos promover o reconhecimento 
público do papel dos Arquitectos no 
domínio do património arquitectónico 
e garantir a respectiva qualidade e 
aperfeiçoamento; 
3.3. A crescente relevância e especialização 
do domínio do património arquitectónico 
aconselha a criação do Colégio de 
Especialidade, por forma a salvaguardar a 
qualidade dos actos próprios da profissão 
de Arquitecto. 

4.

4.1. A Assembleia Geral da Ordem dos 
Arquitectos, realizada no dia 26 de Março 
de 2009, ao abrigo do disposto na alínea e) 
do art.º 16.º, na alínea g) do n.º 8 do  
art.º 14.º e no art.º 31.º do Estatuto da 
Ordem dos Arquitectos, aprovou a proposta 
de criação do Colégio da Especialidade de 
Património Arquitectónico apresentada 
pelo Conselho Nacional de Delegados. 
4.2. O Conselho Directivo Nacional,  
nos termos do disposto na alínea o)  
do art.º 18.º do Estatuto da Ordem dos 
Arquitectos, propôs, ao Conselho Nacional 
de Delegados, a aprovação do presente 
Regulamento do Colégio da Especialidade 
de Património Arquitectónico que foi 
elaborado seguindo os objectivos e 
princípios estabelecidos.

O Conselho Nacional de Delegados, ao 
abrigo da alínea a) do art.º 16.º do Estatuto 
da Ordem dos Arquitectos, na sua reunião 
de 12 de Novembro de 2009, aprova o 
seguinte: 

CAPÍTULO 1
DISPOSIÇÕeS GeRAIS

ARTIGO 1.º OBjECTO

O presente regulamento respeita ao 
Colégio da Especialidade de Património 
Arquitectónico, adiante designado 
por Colégio, constituído por tempo 
indeterminado, nos termos e para os 
efeitos do disposto no artigo 31.º do 
Estatuto da Ordem dos Arquitectos1. 

ARTIGO 2.º PRINCíPIOS 

Os princípios fundamentais que regem  
o Colégio da Especialidade de Património 
Arquitectónico são os seguintes: 
1. O da não restrição dos actos próprios  
da profissão tal como estão consignados  
no Estatuto da Ordem dos Arquitectos. 
2. O da não substituição das competências  
e representatividade estabelecidas 
para os órgãos sociais da Ordem dos 
Arquitectos, ficando, designadamente: 
A) Na dependência jurídica do Conselho 
Directivo Nacional, em forma de delegação 
de carácter especial, estabelecida pelos 
Estatutos; 
b) Sujeito ao regime disciplinar da Ordem; 
C) Na dependência administrativa 
e financeira do Conselho Directivo 
Nacional, no que diz respeito à sede 
de funcionamento e pessoal, sendo as 
despesas de funcionamento integradas no 
orçamento do Conselho Directivo Nacional. 
3. O da autonomia de plano de actividades  
e orçamento, em articulação com o 
Conselho Directivo Nacional, relativamente 
a iniciativas próprias de acordo com as suas 
atribuições. 

ARTIGO 3.º fINALIDADES 

1. O Colégio tem por fim fundamental 
contribuir para a valorização profissional 
e a correcta actuação deontológica no 
sentido de melhor servir a sociedade. 
2. O Colégio prossegue as seguintes 
finalidades gerais: 
A) Fomentar o estudo, a investigação, 
a preservação e o desenvolvimento 
sustentado do património arquitectónico 
português e de origem portuguesa, 
designadamente nos âmbitos da 
respectiva protecção, salvaguarda  
e valorização; 
b) Estimular o diálogo interdisciplinar 
e o mútuo conhecimento das práticas 
profissionais no domínio do património 
arquitectónico que concorrem para a 
protecção, salvaguarda e valorização 
dos bens imóveis classificados e em vias 
de classificação, das respectivas zonas 
automáticas ou especiais de protecção,  
dos centros históricos e dos territórios  
com valor patrimonial;

1 Estatuto da Ordem dos Arquitectos –  

Artigo 31.º – Especialidades 

1. Podem ser criadas especialidades no domínio da 

arquitectura sempre que estejam em causa áreas com 

características técnicas e científicas particulares, que 

assumam importância cultural, social ou económica e 

impliquem uma especialização do conhecimento ou da 

prática profissional.

2. Cada uma das Especialidades organiza-se em colégio, 

o qual é constituído por todos os membros com essa 

especialidade.

C) Coadjuvar as entidades competentes 
para a avaliação técnica de bens imóveis 
com valor patrimonial, de instrumentos 
de gestão em património arquitectónico e 
de instrumentos de gestão territorial com 
incidência em património arquitectónico; 
d) Fundamentar a tomada de posições  
da Ordem dos Arquitectos no domínio  
do património arquitectónico;  
E) Estreitar os laços de cooperação 
de Portugal com outros países, 
designadamente com os países da 
Comunidade de Países de Língua 
Portuguesa, no domínio do património 
arquitectónico; 
f) Apoiar as acções de formação 
permanente desenvolvidas pela Ordem  
dos Arquitectos ou por outras entidades  
no domínio do património arquitectónico; 
G) Promover o levantamento e registo 
de bens imóveis com valor patrimonial, 
designadamente os da arquitectura 
portuguesa do século XX;
h) Promover o registo sistemático da 
autoria em estudos e projectos de 
arquitectura que incidam no domínio  
do património arquitectónico.

ARTIGO 4.º ATRIBUIçõES 

São atribuições do Colégio, 
designadamente: 
A) Defender os interesses profissionais  
dos arquitectos que intervêm no domínio 
do património arquitectónico; 
b) Promover o intercâmbio de ideias 
e experiências com organismos 
afins, nacionais, comunitários ou de 
outros países, e acções de cooperação 
interdisciplinar nos âmbitos da formação, 
da investigação ou da prática profissional 
que digam respeito à protecção, 
salvaguarda e valorização do património 
arquitectónico; 
C) Organizar reuniões científicas, 
seminários e cursos no domínio do 
património arquitectónico; 
d) Promover a instituição de prémios no 
domínio do património arquitectónico; 
E) Organizar e desenvolver serviços de 
arquivo, documentação e informação no 
domínio do património arquitectónico; 
f) Promover e patrocinar a edição 
de publicações conformes aos seus 
objectivos e que contribuam para um 
melhor esclarecimento público sobre as 
implicações e relevância do património 
arquitectónico; 
G) Promover o aperfeiçoamento  
das regras de cariz deontológico; 
h) Colaborar com os órgãos docentes e 
discentes das universidades, institutos 
e outros graus de ensino em todas as 
iniciativas que visem a formação no 
domínio do património arquitectónico; 
I) Assumir funções de representação e 
intervenção no domínio do património 
arquitectónico, sempre que solicitado  
pelo Conselho Directivo Nacional da Ordem 
dos Arquitectos; 
j) Prestar colaboração a entidades oficiais 
ou de interesse público no domínio do 
património arquitectónico. 
 
ARTIGO 5.º RELAçõES INTERNACIONAIS 

O Colégio pode filiar-se ou celebrar 
convénios com outras organizações 
nacionais, comunitárias ou de outros 
países, com objectivos afins. 
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ARTIGO 6.º ANO ASSOCIATIvO 

O ano associativo coincide com o ano civil 
de mandato dos Conselhos Directivos da 
Ordem dos Arquitectos. 

ARTIGO 7.º REMUNERAçãO DOS CARGOS SOCIAIS 

O desempenho de cargos sociais não é 
remunerado. 

CAPÍTULO II
DOS SÓCIOS 

 
ARTIGO 8.º CATEGORIAS DE SóCIOS 

1. O Colégio compreende as seguintes 
categorias de sócios: 
A) Sócios efectivos; 
b) Sócios extraordinários, que são sócios 
correspondentes ou honorários. 
2. Podem ser sócios efectivos os licenciados 
em arquitectura inscritos na Ordem  
dos Arquitectos, desde que estejam  
na posse de todos os seus direitos civis  
e profissionais. 
3. Podem ser sócios correspondentes os 
indivíduos e as colectividades nacionais 
ou estrangeiras que se dediquem com 
reconhecido mérito a qualquer aspecto 
científico ou prático no domínio do 
património arquitectónico. 
4. Podem ser sócios honorários os indivíduos 
ou as colectividades que o Colégio queira 
distinguir por contributos importantes no 
domínio do património arquitectónico. 
 
ARTIGO 9.º ADMISSãO DOS SóCIOS 

1. A inscrição no Colégio é requerida 
à Comissão Executiva do Colégio e 
condicionada pela aceitação da proposta, da 
qual deve fazer parte integrante Curriculum 
do membro, fazendo, pelo menos, prova de 
uma das condições seguintes: 
A) Possuir formação académica comprovada 
em matéria do âmbito do Colégio; 
b) Possuir habilitação própria mediante 
título de especialização obtido em 
instituição ou associação profissional 
nacional ou estrangeira, reconhecidas 
para tal; 
C) Possuir experiência profissional 
comprovada, com um mínimo de três anos, 
no domínio do património arquitectónico; 
2. No acto da inscrição deverá ser 
comprovada a regularidade da sua situação 
como membro efectivo da Ordem dos 
Arquitectos; 
3. No caso de não aceitação, a Comissão 
Executiva do Colégio terá de informar, 
por escrito, o candidato da razão da 
sua decisão e deverá indicar as lacunas 
curriculares que o candidato terá de 
preencher, cabendo recurso dessa decisão 
para o Conselho Directivo Nacional.  
4. A admissão do membro no Colégio 
é ratificada pelo Conselho Directivo 
Nacional, sendo deste a responsabilidade 
do respectivo registo na Base de dados de 
membros da Ordem dos Arquitectos.

ARTIGO 10.º DEvERES DOS SóCIOS 

São deveres dos sócio: 
A) Observar as disposições estatuárias da 
Ordem dos Arquitectos ou regulamentares 
do Colégio; 
b) Contribuir, pela sua actividade 
profissional e associativa, para a realização 
dos fins do Colégio; 
C) Pagar as quotas que vierem a ser fixadas 
pela Assembleia Geral da Ordem dos 
Arquitectos; 
d) Exercer os cargos sociais para que 
tenham sido eleitos. 

ARTIGO 11.º QUOTAS 

Poderá ser instituído o pagamento de 
quotas destinado a financiar iniciativas 
a desenvolver no âmbito do plano 
de actividades do Colégio, mediante 
aprovação na Assembleia Geral da Ordem 
dos Arquitectos. 

ARTIGO 12.º DIREITOS DOS SóCIOS 

1. São direitos dos sócios efectivos: 
A) Participar nas actividades do Colégio  
e usufruir dos seus serviços; 
b) Eleger e ser eleito para os órgãos sociais; 
C) Intervir e votar nas Assembleias do 
Colégio; 
d) Requerer a convocação de Assembleias 
Extraordinárias do Colégio nos termos 
fixados no presente regulamento; 
E) Participar em seminários, cursos e outras 
actividades afins realizadas pelo Colégio ou 
com a sua colaboração; 
f) Receber a informação e a documentação 
respeitantes às actividades do Colégio. 
2. Os sócios extraordinários usufruem  
os mesmos direitos dos sócios efectivos, 
salvo os consignados nas alíneas b), c) e d) 
do número anterior. 
 
ARTIGO 13.º SóCIOS NA EfECTIvIDADE DE DIREITOS 

1. Só podem ser eleitos para os órgãos 
sociais os sócios efectivos que tenham 
completado um ano consecutivo de 
efectividade de direitos. 
2. São considerados sócios na efectividade 
de direitos os que não tenham atraso 
superior a 6 meses no pagamento de 
quotas, nem estejam suspensos.

ARTIGO 14.º SANçõES DISCIPLINARES 

Os sócios são passíveis de sanções 
disciplinares, nos termos deste 
Regulamento, do Estatuto da Ordem 
dos Arquitectos, do Regulamento de 
Deontologia e do Regulamento do 
Procedimento Disciplinar. 
 
ARTIGO 15.º PERDA DA QUALIDADE DE SóCIO 

Perdem a qualidade de sócios os que  
forem excluídos por sanções disciplinares 
ou se demitirem. 

CAPÍTULO III
ORGANIZAÇÃO

ARTIGO 16.º óRGãOS 

O Colégio compreende os seguintes órgãos: 
A) A Assembleia do Colégio; 
b) A Comissão Executiva do Colégio; 
C) O Conselho Consultivo do Colégio.

SECÇÃO I

DA ASSEMBLEIA DO COLÉGIO

ARTIGO 17.º CONSTITUIçãO 

1. A Assembleia do Colégio é constituída 
pelos associados no pleno gozo dos seus 
direitos. 
2. A mesa da Assembleia do Colégio  
é constituída por um presidente, um  
vice-presidente e um secretário, eleitos 
por três anos. 
3. Nas suas faltas ou impedimentos o 
presidente será substituído pelo vice- 
-presidente e este pelo secretário. 
4. Caso nenhum dos elementos 
mencionados nos números anteriores se 
encontre presente, a assembleia elegerá 
os elementos que a dirigirão.

ARTIGO 18.º COMPETêNCIAS

1. Compete à Assembleia do Colégio: 
A) Eleger a mesa da Assembleia do Colégio  
e quatro membros da Comissão Executiva 
do Colégio, de acordo com o disposto no  
n.º 2 do art.º 21.º do presente regulamento; 
b) Aprovar o relatório e contas apresentado 
pela Comissão Executiva do Colégio; 
C) Aprovar o orçamento e o plano de 
actividades do Colégio; 
d) Decidir da exclusão de sócios, sob 
proposta da Comissão Executiva do Colégio; 
E) Reconhecer a equivalência de cursos 
de escolas superiores nacionais e 
estrangeiras para os efeitos das alíneas  
a) e b) do Artigo 9º; 
f) Deliberar por convocação expressa sobre 
propostas de alteração do Regulamento do 
Colégio, a submeter ao Conselho Nacional 
de Delegados;
G) Destituir a mesa da Assembleia do 
Colégio ou a Comissão Executiva do Colégio, 
por convocação expressa; 
h) Submeter à aprovação dos órgãos 
competentes da Ordem os regulamentos 
necessários ao seu funcionamento. 
2. As deliberações sobre propostas de 
alteração do Regulamento e a destituição 
dos órgãos devem ser aprovadas pelo 
menos por três quartos dos sócios 
presentes, quer a Assembleia do Colégio 
reúna em primeira ou em segunda 
convocação. 

ARTIGO 19.º REUNIõES 

1. A Assembleia do Colégio deve reunir  
no mínimo duas vezes por ano para exercer  
as competências previstas nas alíneas  
c) e d) do n.º 1 do artigo anterior. 
2. A Assembleia do Colégio reúne 
extraordinariamente sempre que 
convocada pelo presidente da mesa por sua 
iniciativa ou a requerimento da Comissão 
Executiva do Colégio ou de, pelo menos,  
dez por cento dos associados. 

ARTIGO 20.º CONvOCATóRIAS 

1. A Assembleia do Colégio será convocada 
pelo presidente da mesa ou por quem  
o substitui, através de aviso publicado  
no BA-Boletim Arquitectos, edição da  
Ordem dos Arquitectos, enviado com  
a antecedência mínima de quinze dias. 
2. A convocatória deve indicar o dia, lugar  
da reunião, hora do seu início e a ordem  
de trabalhos. 
Nos casos previstos no n.º 2 do artigo 
anterior, o presidente da mesa deverá 
convocar a Assembleia do Colégio no prazo 
máximo de quinze dias após a data de 
recepção de requerimento.

SECÇÃO II

DA COMISSÃO EXECUTIVA  

DO COLÉGIO 

ARTIGO 21.º COMPOSIçãO 

1. A Comissão Executiva do Colégio é 
composta por sete membros, com mandato 
de três anos. 
2. A Comissão Executiva do Colégio é 
composta por um Coordenador designado 
pelo Conselho Directivo Nacional, e por 
um Secretariado, sendo quatro dos seus 
membros eleitos pela Assembleia do 
Colégio e os restantes designados pelos 
Conselhos Directivos Regionais,  
na proporção de um por cada Conselho. 

ARTIGO 22.º COMPETêNCIAS 

1. Compete aos membros da Comissão 
Executiva do Colégio designados pelos 
Conselhos Directivos da Ordem dos 
Arquitectos promover a realização da 
primeira reunião da Assembleia do Colégio 
para a eleição dos restantes membros,  
no prazo máximo de dois meses após  
a designação. 
2. Compete à Comissão Executiva  
do Colégio: 
A) Zelar pelo respeito e cumprimento  
do Regulamento do Colégio; 
b) Fazer executar as deliberações  
da Assembleia do Colégio; 
C) Elaborar o plano de actividades e 
orçamento, de acordo com a dotação 
orçamental, articulado com o Conselho 
Directivo Nacional; 
d) Elaborar o  relatório anual de actividades 
e contas; 
E) Submeter à aprovação da Assembleia do 
Colégio o plano de actividades, o orçamento, 
o relatório de actividades e contas; 
f) Avaliar as propostas de admissão  
de membros no Colégio; 
G) Submeter a ratificação do Conselho 
Directivo Nacional as propostas de 
admissão de membros no Colégio; 
h) Executar as actividades aprovadas  
no plano de actividades; 
I) Articular as relações institucionais e 
culturais com os órgãos sociais da Ordem; 
j) Fazer-se representar nas reuniões de 
Plenário do Conselho Directivo Nacional, 
quando convocada;
k) Colaborar na execução dos orçamentos, 
dos relatórios de actividades e contas  
da Ordem; 
L) Emitir parecer sobre projectos de 
diplomas legislativos que interessem 
ao exercício da profissão no domínio 
do património arquitectónico e propor 
alterações legislativas que se julguem  
por convenientes neste âmbito; 
m) Promover a elaboração de estudos sobre 
temáticas relacionadas com o domínio 
e a prática profissional em património 
arquitectónico; 
n) Elaborar propostas de actuação a nível 
nacional para a protecção, salvaguarda e 
valorização do património arquitectónico, 
bem como para a prática profissional 
inerente; 
O) Cooperar com Instituições e Associações, 
nacionais e estrangeiras, para a execução 
de actividades de âmbito cultural, científico 
e profissional, que visem a garantia de 
prossecução dos objectivos do Colégio. 
3. A Comissão Executiva do Colégio não  
pode deliberar sem que esteja presente  
a maioria dos seus membros. 
4. As deliberações são tomadas por maioria, 
tendo o presidente voto de qualidade, em 
caso de empate na votação. 
A Comissão Executiva do Colégio poderá 
propor ao Conselho Directivo Nacional 
a criação de grupos de trabalho para 
desenvolvimento iniciativas previstas  
no plano de actividades ou de tarefas  
com carácter excepcional.

SECÇÃO III

DO CONSELHO CONSULTIVO  

DO COLÉGIO  

ARTIGO 23.º CONSTITUIçãO 

O Conselho Consultivo do Colégio  
é constituído por personalidades  
de reconhecido mérito a convite  
da Comissão Executiva do Colégio.

ARTIGO 24.º PRESIDêNCIA 

Aos trabalhos do Conselho Consultivo do 
Colégio preside um dos sócios a designar 
entre estes. 

ARTIGO 25.º COMPETêNCIA 

Compete ao Conselho Consultivo do Colégio 
emitir pareceres sobre todos os problemas 
no domínio do património arquitectónico 
que lhe sejam colocados pelo Presidente 
da Ordem dos Arquitectos ou pelo 
Coordenador da Comissão Executiva. 

SECÇÃO IV

DOS GRUPOS DE TRABALHO

ARTIGO 26.º CONSTITUIçãO 

A Comissão Executiva do Colégio pode 
constituir, pelo período do seu mandato, 
grupos de trabalho para estudo de 
assuntos de interesse para o Colégio ou 
para levar a cabo actividades específicas, 
nomeadamente: 
A) Organização de cursos, seminários 
e encontros no domínio do património 
arquitectónico; 
b) Redacção de textos para o Boletim  
e relatórios de conferências e reuniões 
científicas no domínio do património 
arquitectónico; 
C) Manutenção de uma página web no 
domínio do património arquitectónico;
d) Organização de biblioteca e aquisição  
de livros, revistas e material didáctico  
no domínio do património arquitectónico.

ARTIGO 27.º ORIENTAçãO 

Cada grupo de trabalho será orientado por 
um coordenador designado pela Comissão 
Executiva do Colégio. 

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕeS FINAIS  

e TRANSITÓRIAS 

ARTIGO 28.º REGIME TRANSITóRIO 

1. A competência de instalação do Colégio  
é atribuída a uma Comissão Instaladora,  
a qual terá a responsabilidade de assumir 
as competências da Comissão Executiva  
do Colégio, definidas no artigo 22.º,  
n.ºs 2, 3 e 4 do presente Regulamento  
e ainda de promover, no prazo de um ano,  
as diligências necessárias à eleição da  
Mesa da Assembleia do Colégio; 
2. A Comissão Instaladora é composta  
por três a quatro membros designados  
pelo Conselho Directivo Nacional da Ordem 
dos Arquitectos; 
3. A Comissão Instaladora cessa funções 
com a eleição da Mesa da Assembleia Geral. 

ARTIGO 29.º CASOS OMISSOS 

A resolução de casos omissos neste 
regulamento será resolvida pelo Conselho 
Nacional de Delegados, sob proposta da 
Comissão Executiva do Colégio.   

ARTIGO 30.º ENTRADA EM vIGOR 

O presente regulamento entra em vigor 
no primeiro dia do mês seguinte ao da sua 
publicação no BA-Boletim dos Arquitectos, 
sendo disponibilizado no website da Ordem 
dos Arquitectos.
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concursos

A dECORRER
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
O processo de concurso está 
disponível para consulta em 
suporte papel nas Secções 
Regionais da Ordem e na Divisão  
de Compras da Câmara Municipal  
do Porto (CMP), durante os 
respectivos horários de expediente, 
e em formato digital no site da CMP,  
em página acessível através  
de www.cm-porto.pt.
Mais informações em www.oasrn.org > 
concursos

CONCURSOS DE CONCEPÇÃO 
PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO 
DE PAREDES COM ASSESSORIA 
TÉCNICA DA OA-SRN
CONCURSO DE CONCEPÇÃO PARA 
A ELABORAÇÃO DO PROJECTO 
DO CIRCUITO ABERTO DE ARTE 
PÚBLICA CAAP E REGENERAÇÃO 
URBANA DO CENTRO DA CIDADE 
DE PAREDES
ENTREGA DOS TRABALHOS  
> 13 JULHO
CONCURSO DE CONCEPÇÃO  
PARA ELABORAÇÃO DO 
PROJECTO DA PORTA  
DO DESIGN HUB
ENTREGA DOS TRABALHOS  
> 13 JULHO
O anúncio dos dois concursos foi 
enviado para publicação no Diário 
da República e no Jornal Oficial da 
União Europeia a 25 de Maio.
CONCURSO DE CONCEPÇÃO PARA 
A ELABORAÇÃO DO PROJECTO 
DA COOPERATIVA AGRÍCOLA DE 
PAREDES, INCUBADORA PARA 
O DESIGN DE MOBILIÁRIO E 
ARTES DECORATIVAS E OFICINAS 
CRIATIVAS
ENTREGA DOS TRABALHOS 
> 20 JULHO
O anúncio do concurso foi enviado 
para publicação no Diário da 
República e no Jornal Oficial da 
União Europeia a 2 de Junho.
Os três projectos a desenvolver 
inserem-se no Programa de Acção 
‘Paredes: Cidade Criativa para o 
Design – Design Hub’, apresentado 
e aprovado no âmbito das ‘Parcerias 
para a Regeneração Urbana’ do 
Programa Operacional Regional 
do Norte (QREN2007-2013), Eixo 
Prioritário IV – Qualificação do 
Sistema Urbano.
Na sequência dos concursos 
de concepção será adoptado o 
procedimento de Ajuste Directo 
com cada um dos concorrentes cujo 
trabalho tenha sido seleccionado 
(1 trabalho seleccionado por cada 
concurso), com vista à adjudicação 
da elaboração dos respectivos 
projectos.
Os processos de concurso e demais 
informação estão inteiramente 
disponíveis em micro-sites próprios, 
acessíveis através do site da Câmara 
Municipal de Paredes em  
www.cm-paredes.pt e do site da OA-SRN  
em www.oasrn.org > concursos

CONCURSO DE IDEIAS PARA A 
REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO 
DE ERMESINDE E ZONA 
ENVOLVENTE
ENTREGA DOS TRABALHOS  
> 16 SETEMBRO
A Câmara Municipal de Valongo 
lança o concurso com o objectivo 
de seleccionar os três trabalhos 
de concepção que, segundo o 
Júri, melhor respondam aos 
pressupostos enunciados nos 
Termos de Referência. 
Pretende-se promover a reflexão 
e o debate sobre a utilização do 
Mercado de Ermesinde (projecto 
da autoria do Arq. José Quintão), 
na perspectiva de um conceito 
alargado ao espaço que lhe 
está subjacente e incentivando, 
através de exposições e debates/
seminários, a participação e a 
discussão pública, de modo a que, 
posteriormente, seja possível 
definir um Programa Preliminar 
consistente, que sirva de base a 
novo procedimento.
O anúncio do concurso foi enviado 
para publicação no Diário da 
República e no Jornal Oficial da 
União Europeia a 18 de Junho.
Serão atribuídos três prémios  
de consagração aos concorrentes 
cujos trabalhos de concepção 
venham a ser seleccionados no 
valor de, respectivamente, €12 500, 
€7 500 e €5 000, podendo ainda o 
Júri propor a atribuição de Menções 
Honrosas, até ao limite de sete, de 
natureza não pecuniária.
O processo de concurso e demais 
informação estão inteiramente 
disponíveis em micro-site próprio, 
acessíveis através do site da  
Câmara Municipal de Valongo em  
www.cm-valongo.pt, e do site da OA-SRN 
em www.oasrn.org > concursos

PRÉMIO DE ARQUITECTURA/
COZINHAS
ENTREGA DE PROPOSTAS  
> 2 NOVEMBRO
Organizado pelo Jornal Arquitectos, 
selecciona a melhor proposta de 
adaptação de um espaço de cozinha 
totalmente resolvida com recurso 
a móveis e equipamentos do naipe 
oferecido pelo grupo patrocinador 
(Balay, Bosch, Gaggenau e 
Siemens), em duas categorias 
– cozinha pombalina e cozinha 
indiferenciada –, de arquitectos 
ou estudantes de arquitectura 
nascidos depois de 1980.
O regulamento foi publicado na edição 
anterior do BA.

Em PREPARAÇÃO

RESULTAdOS
CONCURSO DE CONCEPÇÃO PARA 
A ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE 
REABILITAÇÃO DOS EDIFÍCIOS 
DA QUINTA DE FORA DO 
MOSTEIRO DE S. BENTO – ESCOLA 
PROFISSIONAL AGRÍCOLA CONDE 
DE SÃO BENTO, SANTO TIRSO
O Júri admitiu as 48 propostas 
apresentadas ao concurso 
promovido pela Câmara Municipal 
de Santo Tirso (CMST), com a 
assessoria técnica da OA-SRN.
O Júri deliberou pela seguinte 
ordenação dos 3 primeiros 
classificados:
1.º lugar  Miguel Abecassis,  
Steven Evens, Arquitectos, Lda
2.º lugar Cannatá e Fernandes 
Arquitectos, Lda
3.º lugar António Portugal  
& Manuel Maria Reis, Arquitectos 
Associados, Lda

Conforme se extrai do Relatório  
Final do Júri, a proposta apresentada 
pelo concorrente Miguel Abecassis, 
Steven Evens, Arquitectos, Lda 
demonstra “(…) uma identificação 
absoluta com os propósitos do 
programa de concurso. Expressa-se 
numa linguagem que se estabelece  
a partir das preexistências, numa 
forte coerência compositiva, 
que afirma a sua condição 
contemporânea.”
A proposta apresentada pelo 
concorrente Cannatá e Fernandes 
Arquitectos, Lda é definida como 
uma “Intervenção formalmente 
afirmativa, de matriz claramente 
contemporânea (…)”, tendo 
também assinalado “(…) o modo 
equilibrado como estabelece o 
confronto entre “o novo” e as 
preexistências”.
O concorrente António Portugal 
& Manuel Maria Reis, Arquitectos 
Associados, Lda apresenta uma 
proposta com uma “imagem clara 
e coerente”, que, sendo “(…) 
extremamente contida na sua 
composição formal e espacial (…)” 
evidencia “(…) um rigor e uma 
precisão assinaláveis no modo 
como o programa é dimensionado  
e organizado.” 
O Júri foi presidido por Ana Maria 
Ferreira, Vereadora para a Área da 
Educação da CMST, e constituído por 
Teresa Diogo, membro do Conselho 
Executivo da Escola Profissional 
Agrícola Conde de São Bento e 
representante da Direcção Regional 
de Educação do Norte, João Álvaro 
Rocha, arquitecto convidado pela 
CMST, José Fernando Gonçalves, 
arquitecto designado pela OA-SRN 
e José António Lopes, arquitecto 
designado pela CMST.
Mais informações em  
www.oasrn.org > Concursos

HOUSE IN LUANDA:  
PATIO AND PAVILION
OS 30 FINALISTAS
Com o objectivo de seleccionar a 
melhor proposta para concepção de 
uma unidade familiar em Luanda,
o concurso internacional de ideias, 
promovido em conjunto pela Trienal 
de Arquitectura de Lisboa e a Trienal 
de Luanda, foi o mais participado 
desde sempre em Portugal. Das 599 
propostas recebidas, foram aceites 
588, da autoria de arquitectos 
de 44 países, espalhados pelos 5 
continentes.

O Júri, constituído por Álvaro 
Siza Vieira, João Luís Carrilho da 
Graça, Fernando Mello Franco, 
Barry Bergdoll e Ângela Mingas, 
seleccionou os 30 trabalhos 
finalistas, cujos autores irão 
desenvolver uma maqueta de 
apresentação da sua proposta que 
constará da exposição no Museu da 
Electricidade, entre 28 de Outubro 
2010 e 16 de Janeiro de 2011.
No decurso da exposição serão 
anunciados os 5 vencedores.

Alberto de Souza Oliveira (Lisboa); 
Álvaro Puntoni (São Paulo/Brasil); 
Ana Isabel Ribeiro (Vila Nova de 
Gaia); Arne Petersen (Berlim/
Alemanha); Aureliusz Kowalczyk 
(Tóquio/Japão); Camillo Magni 
(Milão/Itália); Carla Conceição 
Valente (Barreiro); Cristina de 
Sousa Peres (Matosinhos); Dean 
MacGregor (Colares); Enrique Flores 
(Cidade do Mexico/México); Filipe 
Manuel Neves Saraiva (Ourém);  
Hugo Proença (Carcavelos); 
Joana Rita Gomes (Los Angeles/
Estados Unidos da América); João 
Camarinha da Silva (Porto); João 
Gomes Leitão (Madrid/Espanha); 
João Navas (Oeiras); José Daniel 
Felix (Sermonde); Luís Sequeira 
Brás (Lisboa); Marco Simões da Silva 
(Lisboa); Margarida Quintã (Porto); 
Mauro Mariani (Piacenza/Itália); 
Nuno Matos Silva (Aveiro); Nuno 
Miguel Fernandes Silva (Lisboa); 
Pablo Allen Vizán (Valladolid/
Espanha); Pablo Forero (Bogotá/
Colômbia); Pedro Reynolds de Sousa 
(Lisboa); Pedro Sousa (Lisboa); 
Ricardo Carvalho (Lisboa); Shuichiro 
Yoshida (Tóquio/Japão) e Verónica 
Sánchez Carrera. (Madrid/Espanha).

PRÉMIO AICA/MINISTÉRIO 
DA CULTURA/DGARTES 
ARQUITECTURA 2009 
DISTINGUE PAULO GOUVEIA 
(1939-2009)
O júri, constituído por Manuel Graça 
Dias (Presidente da SP/AICA, que 
presidiu), Leonor Nazaré (crítica 
de Artes Visuais), Celso Martins 
(crítico de Artes Visuais), Nuno 
Grande (crítico de Arquitectura) 
e Diogo Seixas Lopes (crítico de 
Arquitectura), atribuiu os Prémios 
AICA/Ministério da Cultura/DGArtes 
Artes Visuais e Arquitectura 2009.
Paulo Gouveia, premiado na 
categoria Arquitectura, viu 
inaugurada a obra de ampliação do 
Museu dos Baleeiros, nas Lajes do 
Pico, Açores, em 2009; no mesmo 
ano publicou o livro Angra do 
Heroísmo: Arquitectura do século XX 
e memória colectiva, livro resultante 
da Dissertação de Doutoramento 
(Universidade de Évora) onde 
defende criticamente a presença 

CONSULTE INfORMAçãO 
ACTUALIzADA, SOBRE 

CONCURSOS COM APOIO/ 
ASSESSORIA TÉCNICA  

DA OA-SRN EM 
WWW.OASRN.ORG  

> cONcuRSOS

SEM INTERvENçãO DA OA-SRN
bARbInIARQUITECTOS PREmIAdOS  
Em COnCURSO PROmOVIdO PELO  
POLIS LITORAL nORTE
Foi anunciado o resultado do “Concurso Público de Concepção  
para a Elaboração do Projecto de Requalificação da Frente 
Ribeirinha de Viana do Castelo - Núcleo do Cabedelo”, promovido 
pelo POLIS Litoral Norte. 
Classificação dos trabalhos: 
1.º lugar barbiniarquitectos,Lda 
2.º lugar Arquitrave, Lda/ Terramorfose, Lda/ Engisplan, Lda 
3.º lugar Impromptu Arquitectos, Lda 
4.º lugar Proengel - Projectos de Engenharia e Arquitectura, Lda 

De acordo com a memória descritiva, o trabalho vencedor 
estabelece como elemento estruturante de toda a proposta a 
ligação entre Esposende e Caminha através de uma “ecovia do 
litoral” – que integrava já o Plano Estratégico para a Intervenção 
de Requalificação e Valorização do Litoral Norte –, ao longo da qual 
serão projectados equipamentos destinados a actividades de lazer 
ligadas ao rio e ao mar, enquadrada por um conjunto de medidas 
que promovem o reequilíbrio do sistema ecológico do Cabedelo. 
“A área de intervenção do programa Polis Viana, para a praia do 
Cabedelo, incide sobre uma área que envolve a margem sul da 
Foz do Rio Lima: um sector de território costeiro que entra para  
o interior cerca de 650 metros, englobando o sector de praia e 
toda progressão do sistema dunar, marcado pela ocupação do 
Pinhal costeiro na paleoduna estabilizada. 
A necessidade de reequilibrar o sistema natural, em harmonia 
com um potenciamento e reorganização das actividades 
desportivas de lazer ligadas ao rio e ao mar, determinou  
a seguinte proposta: 
1. Medidas que promovam uma reequilíbrio do sistema  
ecológico do Cabedelo, com acções de recuperação e protecção 
dos sistemas dunares, renaturalização de áreas degradadas 
(plataforma do Cabedelo; parte da duna primaria, da duna 
cinzenta e da duna estabilizada). 
2. Implantar, na área de intervenção, a chamada “Ecovia do  
litoral”, um elemento linear de ligação entre Esposende e  
Caminha, proposta pelo Plano Estratégico para a Intervenção  
de Requalificação e Valorização do litoral norte. 
3. Criar um conjunto de equipamentos (edifícios modulares 
em madeira e aglomerado de cortiça) de apoio as diferentes 
actividades, ao longo da Ecovia.” 

de várias camadas históricas a 
nível da arquitectura que compõe 
a cidade de Angra, nomeadamente 
a moderna, contra a ideia mais ou 
menos cristalizada da exclusividade 
de uma arquitectura patrimonial 
setecentista.
Na categoria Artes Visuais, o Prémio 
foi atribuído ao fotógrafo Paulo 
Nozolino.

O “Prémio AICA/Parque Expo de 
Crítica de Arte”, na sua Iª edição, 
foi atribuído a Sandro Araújo e a 
Pedro Mesquita, autor e realizador 
do documentário “Paredes 
Meias”, por decisão de um júri 
constituído por Manuel Graça 
Dias (Presidente da SP/AICA, que 
presidiu), João Miguel Fernandes 
Jorge (crítico de Artes Visuais) e 
José Manuel Fernandes (crítico de 
Arquitectura). Distinguiu ainda 
duas Menções Honrosas, pela 
relevância do trabalho produzido  
no ano transacto: uma, ao crítico  
de Artes Visuais, Paulo Pires 
do Vale e a outra, ao crítico de 
Arquitectura, Nuno Grande, 
pela dimensão, quantitativa e 

qualitativa, da sua produção, 
variada e de múltiplo alcance, 
tanto de carácter histórico como 
teórico e crítico, publicada em 2009. 

DOIS ARQUITECTOS 
PORTUGUESES DISTINGUIDOS 
NOS 20+10+X WA AWARDS
O portal para arquitectos World 
Architecture Community anunciou os 
projectos vencedores da 7ª edição 
do Prémio, de entre os mais de 1 000 
submetidos entre 22 de Janeiro e 23 
de Abril 2010, e convoca a 8ª edição, 
cujas candidaturas terminam a  
23 de Julho.
Nos 10 projectos mais votados pelo 
público encontram-se os trabalhos 
de André Espinho (n. 1972), o Centro 
Escolar de Paredes em Alenquer, e 
de (N2X) Arquitectos (Isabel Ourique 
e Pedro Furtado), o Restaurante 
“Paladares da Quinta”. 
Conheça todos os projectos distinguidos 
em www.worldarchitecture.org/ 
winners.asp
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7 JULHO > 29 AGOSTO
HABITAR PORTUGAL 2006/08 
EM MACAU
Albergue SCM, Calçada da Igreja  
de São Lázaro 8, Macau
Segunda, 15-20h; terça a domingo, 
12-20h. Entrada Livre
Organização: Ordem dos Arquitectos com 
Albergue SCM 
www.albcreativelab.com

16 JULHO 
SEMINÁRIO TÉCNICO
REGENERAÇÃO URBANA 
SUSTENTÁVEL
Auditório Municipal da Casa da 
Música, Óbidos
A APEA – Associação Portuguesa 
de Engenharia do Ambiente e o 
Portal da Construção Sustentável 
organizam o Seminário Técnico que 
tem como temas em destaque “A 
regeneração urbana como motor da 
indústria da construção, turismo e 
do desenvolvimento sustentável”, 
“Técnicas de reabilitação e materiais 
alternativos. case studies” e “A 
certificação energética e ambiental: 
as mais-valias da sustentabilidade”.
Os oradores confirmados são Aline 
Delgado, Portal da Construção 
Sustentável, Inês Cabral, B on 
Green, José Aguiar, ICOMOS, Luís 
Bragança, SBTool, Miguel Amado, 
FCT – UNL e Pedro Santos, APEA.
Organização: APEA e Portal da Construção 
Sustentável
Inscrição: www.apea.pt/scid/webapea/
defaultEventEnrollStep1.asp?realizationI
D=20&categoryID=801

TERÇAS TÉCNICAS

21 JULHO
TERÇA TÉCNICA
STOP À HUMIDADE ASCENDENTE 
COM MAPE-ANTIQUE E POROMAP
Casa do Infante – Arquivo Histórico 
Municipal, Rua da Alfândega, 10 
(zona ribeirinha), Porto, 18h30
Participação sujeita a inscrição.
www.arquitectos.pt/?no=404082,281
publicidade@ordemdosarquitectos.pt

> 19 SETEMBRO
EXPOSIÇÃO COLECTIVA 
POVO- PEOPLE
Museu da Electricidade, Lisboa
Todos os dias, 10-18h; sábado,  
10-20h. Entrada livre
A Fundação EDP associa-se às 
comemorações do Centenário 
da República com esta exposição 
internacional. A pergunta, «O 
que é o povo?» serviu de linha 
orientadora a esta exposição que 
propõe ao público/povo de hoje 
várias respostas possíveis através 
de uma nova reflexão visual, 
estética, simbólica, sociológica 
e política sobre a génese e a 
evolução do conceito de POVO.
A equipa de comissários reúne 
José Manuel dos Santos, 
Director Cultural da Fundação 
EDP (coordenação), José Neves, 
investigador do Instituto de História 
Contemporânea da Universidade 
Nova de Lisboa (comissariado 
científico), Diana Andringa 
(comissária para o audiovisual) 
e João Pinharanda, historiador 
e crítico de arte (comissariado 
artístico).
www.centenariorepublica.pt/conteudo/
exposicaopovo

> 3 OUTUBRO
NADIR AFONSO
SEM LIMITES
MNAC - Museu do Chiado,  
Rua Serpa Pinto 4, Lisboa. 
 Terça a domingo, 10-18h.
Uma exposição retrospectiva  
do arquitecto-pintor  
inaugurada em Junho.
www.mnac-museudochiado.imc-ip.pt

fORMAçãO ACADÉMICA

> 15 JULHO
MESTRADO EM CONSTRUÇÃO  
E REABILITAÇÃO
Instituto Superior Técnico, Lisboa
O Departamento de Engenharia 
Civil e Arquitectura do Instituto 
Superior Técnico vai lançar, no 
próximo ano lectivo de 2010/11, 
a primeira edição do curso de 
“Mestrado em Construção e 
Reabilitação”, um curso de 2º ciclo 
de Bolonha vocacionado para 
engenheiros e arquitectos que 
possuam já cinco anos de formação 
superior. O curso está em fase  
final de acreditação. 
Pré-inscrição até 15 de Julho.
mcr@civil.ist.utl.pt
https://fenix.ist.utl.pt/departamentos/
decivil 

> 15 JULHO
PROGRAMA DE DOUTORAMENTO 
EM ARQUITECTURA FA-UP
ABERTURA DA 3ª EDIÇÃO, 
2010/11
O Programa de Doutoramento em 
Arquitectura (PDA) da Faculdade 
de Arquitectura de Universidade 
do Porto oferece três perfis de 
estudos: 
(A) Projecto do Espaço  
Habitacional e Formas de Habitar 
Carlos Guimarães,  
Domingos Tavares 
(B) Arquitectura: Teoria,  
Projecto, História 
Marta Oliveira,  
Alexandre Alves Costa 
(C) Dinâmicas e Formas Urbanas 
Manuel Fernandes de Sá,  
Nuno Portas 
Candidatura até 15 Julho.
https://sigarra.up.pt/faup/noticias_
geral.ver_noticia?P_NR=669
FA-UP
Tel. 226 057 100 
doutoramento@arq.up.pt
https://sigarra.up.pt/faup/noticias_
geral.ver_noticia?P_NR=669

> 26 JULHO
DOUTORAMENTO EM 
ARQUITECTURA 2010/11
CULTURA ARQUITECTÓNICA  
E URBANA
A primeira edição do Programa 
Doutoral em Arquitectura do  
DARQ/FCTUC com a temática 
da Cultura Arquitectónica e 
Urbana tem como objectivo 
formar investigadores altamente 
qualificados nestas áreas  
de conhecimento.  
O Programa integra uma parte 
escolar – Curso de Doutoramento – 
com 90 ECTS e a elaboração de uma 
Tese de Doutoramento com 120 
créditos. É conferido o “Diploma 
de Estudos Avançados” em 
Arquitectura após a aprovação das 
unidades curriculares do Curso de 
Doutoramento, correspondentes 
aos 2 primeiros semestres e a 
um mínimo de 60 ECTS. O Corpo 
Docente é formado por Álvaro 
Domingues, Carlos Fortuna, Jorge 
Figueira, José António Bandeirinha, 
José Fernando Gonçalves, José 
Pinto Duarte, Maria Calado, Mário 
Krüger, Nuno Grande, Paula 
Santana, Paulo Providência  
e Vítor Murtinho. 
Candidatura até 26 Julho.
DARQ/FCTUC
Tel. 239 851 350/3 
secretaria@darq.uc.pt
https://woc.uc.pt/darq/

> DEZEMBRO
CICLO DE FORMAÇÃO 
CONSTRUIR EM… 
A OA-SRN organiza, entre Abril e 
Dezembro de 2010, este ciclo de 
formação inserido num programa 
multicultural que contempla 
um conjunto de eventos que se 
realizarão no mesmo período e que 
conta com a coordenação científica 
dos Arquitectos José Gigante e 
Nuno Valentim Lopes. 
“Construir em...” é especialmente 
dirigido a arquitectos, arquitectos- 
-estagiários, estudantes de 
arquitectura, outros técnicos 
e público interessado  e tem 
como objectivo promover 
uma abordagem abrangente 
e multidisciplinar aos temas 
da construção de edifícios, 
procurando abarcar os principais 
materiais e sistemas construtivos 
utilizados em Portugal, convidando 
projectistas, construtores, 
técnicos e fabricantes a transmitir 
o seu conhecimento e ponto de 
vista sobre cada material.
Os próximos cursos serão 
complementados com Sessões 
Técnicas que abordarão os 
seguintes temas:

8 > 9 E 16 OUT
C3: CONSTRUIR EM TIjOLO

29 > 30 OUT E 6 nOV
C4: CONSTRUIR EM PEDRA

19 > 20 E 27 nOV
C5: CONSTRUIR EM METAL

10 > 11 E 18 dEz
C6: CONSTRUIR EM MADEIRA

As Sessões Técnicas são 
desenvolvidas por empresas 
convidadas para a apresentação  
de tecnologias e produtos 
existentes no mercado  
relacionados com cada tema.
Vários formadores e projectistas 
convidados, cujos percursos 
profissionais são unanimemente 
reconhecidos, irão partilhar os seus 
conhecimentos e as experiências 
mais relevantes nos domínios da 
construção de edifícios, entre os 
quais se destacam os arquitectos 
Álvaro Siza Vieira, João Álvaro 
Rocha, Nuno Brandão Costa, Graça 
Correia e Roberto Ragazzi, Camilo 
Rebelo, Tiago Pimentel, Paulo 
Providência, Carlos Veloso, José 
Fernando Gonçalves, Fernando 
Martins e João Santa Rita.
O ciclo decorre na Fundação da 
Juventude/Palácio das Artes,  
Largo de São Domingos n.º 16-22, 
no Centro Histórico do Porto.
Inscrições, programa completo e outras 
informações em www.oasrn.org/
construirem

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

ensAios

ÀLEX SáNCHEZ VIDIELLA
áLVAROSIZA – APONTAMENTOS DE UMA 

ARQUITECTURA SENSÍVEL
Esta monografia consiste numa compilação dos projectos arquitectónicos 
mais actuais e representativos da prolífica obra de Álvaro Siza, um  
dos mais reconhecidos arquitectos internacionais da actualidade.  
No seu amplo percurso criativo, Álvaro Siza recebeu os mais prestigiados 
prémios de arquitectura, como, por exemplo, o Mies van der Rohe de 
Arquitectura Contemporânea da União Europeia (1988), o Pritzker Prize 
(1992), o Nacional de Arquitectura de Portugal (1993), a Medalha de 
Ouro da Fundação Alvar Aalto (1998) e, finalmente, a Medalha de Ouro do 
Royal Institute of British Architects (2009). As suas obras apresentam-se 
agrupadas em diversas tipologias, tais como equipamentos culturais, 
centros de lazer, escritórios, edifícios públicos, moradias e espaços 
comerciais. Através de uma ampla selecção de imagens, gráficos e 
documentação, o leitor poderá fazer uma verdadeira viagem pelo  
interior da obra artística deste arquitecto português.

FRANÇOIS ASCHER
NOVOS PRINCÍPIOS DO URBANISMO  
NOVOS COMPROMISSOS URBANOS 

A presente edição reúne as duas últimas obras de François Ascher 
sobre Urbanismo: Les nouveaux principes de l’urbanisme e Les nouveaux 
compromis urbains. 
Sociólogo e politólogo, François Ascher centrou nos últimos vinte anos a sua 
reflexão sobre a perturbadora dinâmica das formas de vida e urbanização  
do último meio século que caracteriza como passagem da modernidade  
para a hipermodernidade.
A ele se deve não só a explicação das razões profundas – socioeconómicas, 
tecnológicas e culturais pelas quais as cidades que herdamos davam lugar a uma 
verdadeira mudança de “paradigma” territorial – mas também a justificação das 
políticas capazes de conduzir à convivência das diversidades de assentamento 
que Choay tinha anunciado como a passagem de la ville à l’urbain.
Ascher pôs em circulação alguns conceitos sobre a “cidade contemporânea” 
que pela sua precisão se tornaram descritores expressivos das novas 
articulações da urbanidade que adoptamos e da urbanização em que 
nos movemos. Recordamos os termos que propõe nos próprios títulos, 
para não ir mais longe: “Meta(polis)” – em vez de mega ou metro – para 
acentuar a transversalidade e a extensividade, em vez da grandeza ou 
dos limites rígidos que caracterizavam a cidade; “plural” acentuando a 
diversidade, a complexidade, em vez da uniformidade ou da densidade dos 
seus assentamentos; “compromisso”, acentuando os défices de consenso 
sociocultural e de governância, em vez da unicidade das políticas e soluções. 

Título
Novos Princípios do Urbanismo seguido 

de Novos Compromissos Urbanos
Autor

François Ascher
Editora

Livros Horizonte, Lisboa, 2010
Colecção

Horizonte de Arquitectura
Número de páginas

176
ISBN

978-972-24-1670-2
PVP

€18,90 

Título
ÁlvaroSiza – Apontamentos  

de uma Arquitectura Sensível
Autor

Àlex Sánchez Vidiella
Editora

Bertrand Editora, 2010
Número de páginas

190
ISBN

978-972-25-1980-9
PVP

29,95 €
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Diplomado em Arquitectura 
pela Escola Superior de Belas 
Artes de Lisboa em 1950.
Professor na Faculdade de 
Arquitectura da Universidade 
Técnica de Lisboa desde 1976 
a 1992; Professor Associado 
Convidado no Departamento 
de Arquitectura da Faculdade 
de Ciências e Tecnologia da 
Universidade de Coimbra desde 
1989 a 1993 e na Universidade 
Lusíada desde 1993.

Membro de “The Architectural 
Association” de Londres,  
desde 1960.
Obra publicada nas revistas 
Arquitectura, Architecti, 
Casabella, AV-Arquitectura 
Viva (Madrid) e DDZ-Deutsche 
Bauzeitung Schrift, Arquitectura 
e Vida e Archi.sia (Ticino)
Prémio da Associação 
Internacional dos Critícos  
de Arte / Secretaria Estado  
da Cultura de 1990.

Prémio Valmor e Municipal 
de Arquitectura de 1991 pelo 
edifício da Faculdade  
de Psicologia e de Ciências  
da Educação de sua autoria.
Prémio Nacional de 
Arquitectura (Associação dos 
Arquitectos Portugueses) para 
Edifícios Isolados (1993).
Agraciado com o grau de 
Grande-Oficial da Ordem  
do Infante D. Henrique, 
conferida por Sua Excelência  

o Presidente da República, 2000.
Prémio Miprim, com o Hotel 
Carlton Palácio, Grupo Pestana, 
Lisboa 2000.
Prémio Jean Tschumi de 2002, 
da União Internacional dos 
Arquitectos.
Autor do livro Arquitectura em 
Questão, 2 edições AEFA-UTL 
1994 e 2003
Autor do livro Textos do 
Arquitecto edição ESTAR 1999.

Doutor Honoris Causa pela 
Universidade Técnica de Lisboa 
em 2004.
Doutor Honoris Causa pela 
Universidade Lusíada em 2005.
Projectista, em regime de livre 
profissão, nas seguintes áreas: 
educação, saúde, habitação, 
indústria, gimnodesportivo, 
bancário, hoteleiro e 
transportes (Metropolitano  
de Lisboa).

JOveNS ARqUITeCTOS 
PRemIADOS 
INTeRNACIONAlmeNTe
1, 2 E 9 dE JULHO

18h-20h
MUDE – Museu do Design e da Moda,  
Rua Augusta, Lisboa
um ciclo de conferências comissariado  
pela Arquitecta Cristina Veríssimo

HOmeNAGem A  
mANUel TAINHA
12 dE JULHO

19h-21h30
EMSA (Agência Europeia de Segurança 
Marítima), Cais do Sodré, Lisboa

19h-19h10
SESSÃO SOLENE  
dE ENCERRAMENTO 
dAS CELEBRAÇõES 
dO dIA NACIONAL dO 
ARQUITECTO 2010
Arquitecto João Belo Rodeia,  
Presidente da Ordem
Representante do Governo 
(a confirmar)

APRESENTAÇÃO  
dO HOMENAGEAdO
19h10-19h35
Arquitecto Fernando Bagulho

19h35-19h50
Arquitecto João Luís Carrilho da Graça

20h-20h40
CONFERêNCIA 
Arquitecto Manuel Tainha

É serviço um aperitivo no terraço no final da sessão

Fotografia © Rui Morais de Sousa in Neves, José Manuel das (coord. edit.) Manuel Tainha, Projectos Projects 1954-2002 Colecção Arquitectura Monografias, Asa Editores II, SA, Porto, 2002.

(...) A todo aquele que me pergunte como se faz um arquitecto responderei que não tenho regras que façam de um homem um arquitecto. Regras dessas não existem. Cada  
um deve procurar encontrar as suas próprias regras e, com a liberdade que só as regras proporcionam, construir os mundos possíveis. É próprio do ser arquitecto, como do  
ser poeta, carpinteiro, músico ou qualquer outro ofício, possuir as regras pelas quias regula o seu trabalho, e assim poder falar sobre ele. Além de que bem vistas as coisas, 
aquilo que vale a pena saber não pode ser ensinado. Aprende-se. (...) Manuel Tainha, 1999

“O arquitecto deve saber falar daquilo que está a fazer” in Textos do arquitecto Manuel Tainha, Estar, Lisboa, 2000.

OS PATROCINADORES PLATINA 2010 DA ORDEM DOS ARQUITECTOS, ALELUIA CERâMICAS, AMORIM CORk, AMORIM REvESTIMENTOS, COSENTINO E ROCA, ASSOCIAM-SE A ESTA INICIATIvA.

APOIO: 
ESAM – AGêNCIA EUROPEIA DE SEGURANçA MARíTIMA


