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1944, a primeira tradução da famosa Carta
de Atenas. Ou ainda quando, no mítico
Congresso Nacional de Arquitectura de
1948, fazia uma comunicação sobre a Habi-
tação Económica e Reajustamento Social,
protagonizando o indispensável compro-
misso da arquitectura e dos arquitectos
com os seus concidadãos. (…)

Falo-vos, por fim e (talvez) sobretudo, 
da pessoa. Desta pessoa que voluntaria e
deliberadamente associa o Eu com o Nós,
tantas vezes tão inconformado quanto ge-
neroso em constantes exemplos cívicos e
de cidadania, nessa sua postura sistemática
e exemplar de querer servir e de querer
fazer melhor, na incansável procura por
uma sociedade mais justa, mais digna e
mais humana em que todos nascem livres e
iguais. Discernindo combates e compromis-
sos. Assumindo todos os riscos, todos os 
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Homenagem a Nuno Teotónio Pereira
No passado dia 28 de Outubro a Ordem dos
Arquitectos homenageou o arquitecto Nuno
Teotónio Pereira. Pode ler-se aqui o discurso
de João Belo Rodeia, presidente da !".
——
“Em nome da Ordem dos Arquitectos,
gostaria de dar a todos as boas-vindas a
esta Casa dos Arquitectos. Creio ser este
o sítio mais indicado para esta justa ho-
menagem a Nuno Teotónio Pereira. 

Por tudo quanto realizou, defendeu e
protagonizou enquanto notável arquitecto
e cidadão exemplar. Por tudo quanto lhe
devem os arquitectos portugueses, en-
quanto lutador incansável por maior afir-
mação e melhores condições para o seu
exercício profissional. 

Por tudo quanto lhe deve a arquitectura
portuguesa, sempre na defesa de uma ar-
quitectura inseparável da sua dimensão
ética e na afirmação do direito de todos 
os portugueses à arquitectura e a melhor
arquitectura. 

(...)
Falo-vos de um dos mais paradigmáti-

cos arquitectos portugueses desde o final
dos anos 40, cuja vasta obra é indissociá-
vel da própria história da nossa arquitec-
tura, entre tantos edifícios que iluminam 
o nosso fazer.

Falo-vos, também, de uma das mais des-
tacadas personalidades da arquitectura
portuguesa, desde o tempo em que, ainda
estudante, se insurgia contra a falta de au-
tenticidade na criação arquitectónica ou
quando se aventurava a publicar, logo em (continua na página 3)
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18 956 é o número atribuído ao último
membro registado na Ordem dos Arqui-
tectos no final de Outubro.

A Norte
Alexandre Augusto da Silva Monteiro
Ana Cláudia Pereira Lopes
Ana Cristina da Fonseca Soares
Ana Filipa Gonçalves da Costa
Ana Isabel Pais Salvador
Ana Rita Ferreira Leite
Ana Rosa Rocha Guedes
Ana Sofia Ribeiro da Silva
André Miguel Oliveira Couto
Andreia Jorge Sá
Andreia Marques Tavares Mota
Andreia Sofia Ferreira Monteiro
António Alberto Almeida Choupina
António Manuel da Silva Magalhães
Carlos Duarte dos Santos Pais
Carlos Manuel do Vale Lima
Catarina Maria Maçães Ferreira
Cláudia Alexandra de Paiva Baptista
Cláudia Isabel Lopes dos Santos
Daniel António Fernandes Félix
Daniel Renato Nogueira de Almeida
Daniela Elisabete Rodrigues da Silva
David Ramos Bilo
Diana Dóris Fortuna de Sousa
Elsa Marisa Enes Afonso
Filipa Soares dos Santos
Gonçalo André dos Santos Gonçalves
Helena Maria Novais Ferreira
Helena Patrícia Matos Pinho
Helena da Silva Magalhães
Inês Miranda Nogueira Morgado
Joana Isabel Guerreiro Silva
Joana Isabel Martins de Lima
João Cândido da Costa Veloso
João Pedro Ferreira Brites

João Pedro Marques Jesus
João Tiago Teixeira Garrido
José Correia Ribeiro da Lage
José Luís da Costa Pinto
José Luís Pereira da Costa
José Manuel da Costa Cardoso
José Manuel da Costa Oliveira
José Salvador de Sousa Meireles
Leandro Miguel Fernandes da Silva
Leonhard Raimund Richter-Trummer
Luís Alexandre Ferreira de Almeida
Luís António Oliveira Almeida 
Luís Mário Gonçalves Coelho
Luísa Maria Pimentel Martins
Mafalda de Sousa Coutinho S. Martins
Manuel Luís de Magalhães e Vasconcelos
Maria de Fátima da Silva Lourenço
Maria Jorge Pinho de Almeida
Maria Raquel Pinto Baptista
Natália Solange Martins da Silva
Nicola Natali
Nuno Miguel Campos de Castro
Nuno Miguel Silva Pacheco
Paulo da Rocha Pinto dos Santos
Raquel Joana Girio Margarido
Ricardo Miguel Pinto dos Santos
Rita Isabel de Sousa Machado
Rita João Marques Figueira
Rui Pedro de Oliveira Resende
Samira Duarte Santos
Sandra Cristina Merêncio de Oliveira
Sara Barbosa de Queirós
Silvia Manuela da Rocha Oliveira
Sofia Rocha Bacelar
Teresa Alexandra de Sotomaior Estrela
Teresa Raquel Moreira Torres
Valéria Tatiana Mariano Carvalho
Vitor Bruno Lopes da Silva
Vitor Bruno Oliveira Pinho

Novos (continua na página 9)
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Nacional

Arquitectura
Emergente 
Intercâmbio
 Portugal – Reino
Unido 
Por ocasião do Dia Mundial da Arquitec-
tura a Ordem dos Arquitectos promoveu
juntamente com o British Council e a Ar-
quitecture Foundation um intercâmbio
para que arquitectos emergentes de Portu-
gal e Reino Unido pudessem partilhar os
seus trabalhos e as suas experiências. Em
Portugal estiverem presentes em Outubro
os ateliers Carl Turner Architects, Kraus-

Schoenberg e !" Projects e a Londres
 viajaram a #$ de Novembro os arquitectos
João Prates Ruivo + Raquel Maria Oli-
veira, !%%& e '"!(-arquitectos.

Este intercâmbio surge na sequência de
outros projectos que a Ordem dos Arqui-
tectos tem levado a cabo para promover
jovens arquitectos portugueses. 

Pedro Fontes (1952-2010)
A Ordem dos Arquitectos expressa as suas
condolências à família do membro nº )*++.

Nascido em Lisboa em #+*), Pedro Ma-
nuel Maia de Oliveira Fontes foi membro
do Conselho Directivo Regional Sul da
Associação dos Arquitectos Portugueses
entre #+,$ e #+,+. Faleceu em Setembro
de )-#-.

erros, todas as virtudes. Entregando-se à
causas públicas sem nada esperar em troca.
E estendendo a mão, nos piores e melhores
momentos, a amigos e adversários. 

É este o Homem que hoje justamente
homenageamos. 

Permita-me dizer-lhe, caro amigo Nuno,
que é para mim uma imensa honra poder
representar nesta ocasião as arquitectas e
os arquitectos portugueses. 

E permita-me pedir-lhe, parafraseando
Sophia, que continue a ajudar-nos a re-
construir o mundo, com a forma justa de
uma cidade humana que seja fiel à perfei-
ção do universo.”

João Belo Rodeia
Presidente da Ordem dos Arquitectos

12º Encontro CIALP/Macau

Cidade: Cultura: Ambiente é o tema do
próximo encontro do .("/0 que, pela se-
gunda vez, Macau acolhe. O .("/0/Conse-
lho Internacional de Arquitectos de
Língua Portuguesa congrega mais de #--
--- arquitectos, representados pelas res-
pectivas Ordens e Associações Profissio-
nais, para um universo populacional
superior a )-- milhões de pessoas. O .("/0
realizou os anteriores encontros em Lisboa
(Portugal, #++#), Cidade da Praia (Cabo
Verde, #++1), Lisboa (Portugal, #++2), Sal-
vador (Brasil, #++*), Bissau (Guiné-Bissau,
)--3), Luanda (Angola, #++,), Macau
(#+++), Maputo (Moçambique, )--#), Rio 
de Janeiro (Brasil, )--1), Matosinhos (Por-
tugal, )--$) e São Paulo (Brasil, )--+). 
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A Norte

Projecto Casa,
Evento de Arqui-
tectura e Design,
Participação 
OA-SRN
A %"-'45 participou, no âmbito do proto-
colo estabelecido com a Exponor, na )ª
edição da Projecto Casa, Feira de Produ-
tos, Serviços, Materiais e Soluções para
Habitação, que decorreu entre )* e ), de
Novembro de )-#-, na Exponor, em Mato-
sinhos.��A presença da %"-'45 na Projecto
Casa dividiu-se por três iniciativas:�‘Pro-
cura Arquitecto?’

Divulgação do directório de arquitectos
da região norte de Portugal, promovido e
gerido pela %"-'45 e divulgação de projec-
tos sob o tema da habitação, no intuito da
promoção dos serviços desenvolvidos por
arquitectos, através da presença de 12
stands de membros da %"-'45 inscritos
nesta iniciativa.�Conferências ‘Confronta-
ções Criativas: designers e arquitectos @
work’, com a participação do Atelier de Ar-
quitectura Menos é Mais, designer Fran-
cisco Providência, arquitecta Adriana
Reguera, designer Nuno Zeferino, Michael
Biberstein e Miguel Vieira Baptista com
Appleton e Domingos Arquitectos, e ainda
com o arquitecto Luís Tavares Pereira e
designer Emanuel Barbosa (moderado-
res).�Exposição Norte 2#º ‘CO)=- Pensar
Global, Agir Local’, dedicada ao projecto
Norte 2#º e às novas instalações da %"-'45.�
——
Mais informações em www.projectocasa.exponor.pt
www.oasrn.org > membros > protocolos

Declarações de 
inscrição na OA
O .645 procederá, entre #1 e #$ de De-
zembro de )-#-, ao envio, via .77, das
 declarações semestrais de certificação de

inscrição na OA, respeitantes ao #º semes-
tre de )-##.�De acordo com os procedi-
mentos que o .645 tem vindo a praticar,
as reclamações de extravio, pelas quais
este Conselho não se pode responsabilizar,
deverão ser apresentadas, por fax, correio
ou presencialmente na secretaria, até ao
dia até ao dia #$ de Janeiro de )-##. Até
esta data, a emissão e envio da )ª via do
documento, decorrente de reclamação de
extravio, não terá custos adicionais. Após
esta data, a emissão de uma )ª via do do-
cumento é paga (#-,--8).

�#1 a #$ de Dezembro de )-#-, envio, via
CTT, das declarações semestrais

#$ de Janeiro de )-##, data limite de
 reclamações de extravio
——
Ficha de actualização de dados www.oasrn.org > Membros

Congresso Concreta !"#" 
$ª edição, Matosinhos
Realizou-se a 2 de Novembro de )-#-, na
Exponor, o Congresso Concreta )-#- com
o título “Portugal no Mundo 1- Anos de
Arquitectura, Construção e Engenharia”
que teve como objectivo valorizar os resul-
tados da produção Portuguesa no mundo,
no campo da arquitectura, engenharia e
construção.��A Comissão Organizadora 
do Congresso foi composta pela "90, 
"(..%05, "0.!., %"'45 e %9.
——
Mais informações em www.concreta.exponor.pt 

Congresso OIV 2011,
Participação OA-SRN, Porto
Em )-##, o Porto vai receber o :::(& Con-
gresso Mundial da Vinha e do Vinho e a
Assembleia Geral da Organização Interna-
cional da Vinha e do Vinho (%(&), dedicado
ao tema “A Construção do Vinho – Uma
Conspiração de Saber e de Arte”.��Além
do Instituto dos Vinhos do Douro e do
Porto, (.0., fazem parte da organização a
%"-'45, o Instituto da Vinha e do Vinho,
I.P., a Associação das Empresas do Vinho
do Porto, a Universidade do Porto, a As-
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Nova Sede OA-SRN/Norte
%#º, Novos Protocolos
A OA-SRN, no âmbito do projecto de
construção da sua Nova Sede na Rua Ál-
vares Cabral no Porto e do Projecto Norte
2#º – Centro de Arquitectura, Criatividade
e Sustentabilidade, desenvolveu um for-
mato de Protocolo que pondera desde a
oferta de materiais no decorrer da obra
em questão, até à inclusão dos valores a
disponibilizar pelos parceiros.

Foram recentemente assinados mais
cinco novos protocolos, respectivamente
com as empresas Knauf GMBH Portugal
(Fundador Ouro), Carvalho, Batista & Cª,
SA e Ferfor – Empresa Industrial de Fer-
ramentas e Forjados, S.A. (Fundadores
Prata), Reiman – Comércio de Equipa-
mentos Industriais, LDA e Fassalusa -
Produção e Comercialização de Materiais
de Construção, Lda. (Fundadores Alfa).

Até à presente data, fazem parte os se-
guintes compromissos de Apoio e Patrocí-
nios no âmbito da Nova Sede da %"'45:
——
Fundador Ouro
• Osvaldo Matos S.A. – Equipamento de
iluminação.
• Tintas Robbialac S.A. – Tintas, Vernizes

e Sistema de Tratamento Térmico Pelo
Exterior – Cappotto Viero
Knauf Gmbh Portugal – Placas de gesso
laminado, perfis, fitas, massas e acessórios
——
Fundador Prata
• Enor, Elevação e Equipamentos 
Industriais, Lda – Um Elevador
• Ferfor – Empresa Industrial e Ferra-
mentas e Forjados, S.A. – Clarabóias em
aço inox ‘Jansen’
• Carvalho, Batista & Cª, Sa – Acessórios 
e ferragens ‘D’line’, e caixas de pavimento
——
Fundador Alfa
• Onduline, Materiais de Construção S.A.
– Subtelha, membranas e fitas
• Cs, Coelho da Silva S.A. – Telhas e
 acessórios
• Padimat, Padinho Materiais de Cons-
trução e Decoração Lda. – Sanitários,
 torneiras e acessórios
• Jnf – J. Neves & Filhos, S.A. – Acessórios
• Fábrica Cerâmica De Valadres, S.A. –
Loiças sanitárias
• Reiman – Comércio de Equipamentos
Industriais, Lda. – Guias e Cursores
• Fassalusa – Produção e Comercialização
de Materiais de Construção, Lda.
——
Qualquer empresa comercial interessada
em aderir ao Movimento Nova Sede |
Norte 2#º, através da oferta de valores,
produtos ou serviços, poderá contactar a
Secção Regional Norte da Ordem dos Ar-
quitectos, para o email norte2#.nova-
sede@oasrn.org - que se encontra
receptiva para avaliar qualquer sugestão
ou contributo que se considere necessário
para enriquecer uma eventual parceira.
——
Mais informações em www.oasrn.org > Membros > Protocolos
e brevemente em www.norte41.org

sociação para o Museu dos Transportes e
Comunicações, a "/";9 – Associação dos
Laboratórios de Enologia e a Associação
de Turismo do Porto. A Câmara Munici-
pal do Porto tem igualmente participado
activamente na organização do Congresso
%(& )-##.

�O tema geral do Congresso é “A Cons-
trução do Vinho – Uma Conspiração de
Saber e de Arte”,  e inclui os seguintes
subtemas: – A construção de um vinho; -
As construções para o vinho; – A constru-
ção das cidades do vinho; – A construção
dos mercados do vinho:

O Congresso terá lugar de )- a )$ de
Junho de )-## no Centro de Congressos e
Exposições da Alfândega.
——
Mais informações em www.oiv2011.pt

Subscreva o ‘mensageiro’, correio
 electrónico semanal da &'()*, na página
‘comunicação’ do sítio www.oasrn.org, e
siga-nos no Facebook e Twitter.com/oasrn
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A Sul

Igreja de Chãs:
OA-SRS  apelou à
sua conservação
O (<9'0"4 abriu, no passado mês de
 Outubro, o processo de classificação da
Capela de Nossa Senhora das Necessida-
des, no Lugar de Chãs, Freguesia de
 Ribeira de Fontes no distrito de Leiria,
cuja demolição chegou a ser ponderada. 

A %"'4' produziu em Julho transacto,
uma declaração apelando “ao bom senso
esclarecido das autoridades e população
local no sentido de conservar a capela de
Chãs e até de a valorizar”, sublinhando
que “o património arquitectónico é único 
e não se repete e perante a avassaladora
transformação das paisagens e povoações
que se verificou a partir de meados do
 século !! em Portugal, está mais que na
actualidade a conservação dos bens patri-
moniais, sejam eles construídos (arquitec-
tónicos) ou naturais”.

Dois livros lançados 
em Outubro
Durante o mês de Outubro, no âmbito das
Comemorações do Dia Mundial da Arqui-
tectura, a %"'4' procedeu ao lançamento de
duas publicações inéditas que se encontram
à venda nas livrarias a nível nacional. Trata-
se dos livros Colecção de Textos de Teoria e
Crítica de Arquitectura do Século !! e Keil
do Amaral – O Humor do Arquitecto.

A Colecção de Textos de Teoria e Crítica
da Arquitectura do Século !!, da Caleidos-
cópio, é uma compilação dos textos mais
paradigmáticos de Teoria e=Crítica de Ar-
quitectura produzidos no século :: em
Portugal e no Mundo. A selecção dos tex-
tos ficou a cargo de Maria Calado, Marieta
Dá Mesquita, Michel Toussaint, Ana Tos-
tões, José António Bandeirinha, Jorge Fi-
gueira, Nuno Grande e Ricardo Carvalho.
A edição, coordenada por José Manuel Ro-

drigues, está organizada por décadas.
Keil do Amaral – O Humor de Arqui-

tecto”, da Argumentum, é uma edição que
compila todos os textos ‘humorísticos’ que
Francisco Keil do Amaral escreveu, mo-
vido por motivações críticas e que conta
com compilação, introdução e notas de
Francisco Pires Keil do Amaral.

Pré-existências Recicladas:
14 projectos apresentados
Um total de #2 projectos foram apresenta-
dos durante as duas sessões do Ciclo Pré-
Existências Recicladas, levado a cabo no
âmbito das comemorações do Dia Mundial
da Arquitectura, nos dias )- e )3 de Outu-
bro, no Bar-Esplanada Portas do Sol, em
Lisboa. Ao todo foram recebidas *3 pro-
postas candidatas. A iniciativa reuniu ar-
quitectos e projectos exemplares de
arquitectura recicladas oriundos de dife-
rentes partes do país, designadamente
Porto, Barcelos, Castro Marim, Portimão,
Faro, Lisboa e mesmo de Barcelona. Ima-
gens dos projectos seleccionados podem
ser vistas no Flickr da %"'4'
http://www.flickr.com/photos/oasrs/

Geração Z#2: quatro práti-
cas emergentes na Galeria
O ciclo de exposições e conferências Gera-
ção Z #), integrados no Ciclo Arquitectura
em Revista, decorreu entre $ de Outubro 
e )3 de Novembro na galeria da Ordem
dos Arquitectos, apresentando o trabalho
de 2 práticas arquitectónicas emergentes
portuguesas.

Promovido pela revista de arquitectura
e arte arqa a convite da %"'4', este se-
gundo ciclo de exposições Geração Z #)
mostrou, numa primeira sessão, entre $ e
)+ de Outubro, Plano B e José Pedro Sousa
e, numa segunda sessão, entre 2 e )3 de
Novembro, o Extrastudio e Atelier Data.

Complementarmente, realizaram-se duas
conferências-debate com os ateliers parti-
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cipantes e críticos convidados, respectiva-
mente Nuno Grande e Ricardo Carvalho.

Este ciclo fechou no dia )2 de Novem-
bro com a conferência 59:7, fazendo a
 antevisão do próximo GERAÇÃO Z #1,
com as presenças de Ateliermob, dass,
OnO>ce e Blaanc.

Apresentação da Nova sede
da EDP encheu Auditório
A última sessão do Ciclo Passar à Prática
decorreu no passado dia ) de Novembro e
foi dedicada à apresentação do projecto 
da Nova Sede da 960 e do respectivo Plano
de Pormenor do Aterro da Boavista
 Nascente. Ambos os projectos foram apre-
sentados pelos arquitectos autores, respec-
tivamente Manuel Aires Mateus e João
Luís Carrilho da Graça perante uma plateia
de mais de #*- pessoas que encheu o Audi-
tório Nuno Teotónio Pereira por completo.
A sessão foi moderada pela presidente da
Secção Regional Sul da Ordem dos Arqui-
tectos, Leonor Cintra Gomes e contou
ainda com a presença do Vereador do Urba-
nismo e vice-presidente da Câmara Munici-
pal de Lisboa, arquitecto  Manuel Salgado.

Jorge Manuel Teixeira Viana
(1924-2010)
O arquitecto Jorge Manuel Teixeira Viana
nascido em Lisboa a + de Junho de #+)2
faleceu a #2 de Outubro de )-#-.

Foi aprovado como sócio nº #,$ do Sin-
dicato Nacional dos Arquitectos, em ), de
Abril de #+*2. Colaborou, enquanto estu-
dante, com os arquitectos Carlos Ramos e
Carlos Manuel Oliveira Ramos, daí resul-
tando a co-autoria do Estádio do Restelo
para o clube de futebol Os Belenenses, pu-
blicado na revista Arquitectura nº 21, de
Agosto de #+*). 

Licenciou-se em Arquitectura, na
9';"/, em Abril de #+*2. Foi arquitecto
na Câmara Municipal de Oeiras, de #+*$ a
#+3- e de #+$2 a #+$$.

Em #+3-, ingressou no Gabinete de
 Estudos das Habitações Económicas da
Federação de Caixas de Previdência, onde
realizou estudos envolvendo pré-fabricação
de elementos para a construção e progra-
mas residenciais.

Em )--,, por ocasião da passagem dos
3- anos do #º Congresso Nacional de
 Arquitectura de #+2,, concedeu à %" uma
entrevista com o seu depoimento en-
quanto participante, onde reflecte sobre a
influência que este teve na sua carreira
profissional.

A obra arquitectónica foi objecto de ar-
tigo da autoria de Ana Vaz Milheiro, pu-
blicado no Jornal Arquitectos nº )1* (Abr.
-Jun. )--+), intitulado “Jorge Viana o ar-
quitecto da Casa - Máquina”. A sua casa
em Oeiras constitui Património Moderno
do Concelho de Oeiras. Era membro jubi-
lado da Ordem dos Arquitectos.

Novo Terminal  
de Cruzeiros de
Lisboa: Exposição
dos  trabalhos
A Administração do Porto de Lisboa ("0/)
lançou  no dia 2 de Novembro, na Gare
Marítima de Alcântara, o livro Terminal
de Cruzeiros de Lisboa, e inaugurou, em si-
multâneo, uma exposição relativa ao con-
curso para a elaboração do projecto para o
futuro Terminal de Cruzeiros, patente até
#, Novembro. O livro, editado pela Calei-
doscópio, reúne os trabalhos apresentados
pelos concorrentes. 

A exposição e o livro integram 13 pro-
postas, nacionais e internacionais, que
apresentam soluções diversas e de grande
valor para a concepção do novo terminal,
cujo concurso teve a colaboração da Sec-
ção Regional Sul da Ordem dos Arquitec-
tos e foi ganho pelo arquitecto João Luís
Carrilho da Graça.
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Livros

Guia Arquitectura
de Lisboa e Arre-
dores – do Movi-
mento Moderno à
Actualidade.

No ano de 2009, a Livraria A+A,
lançou-se no campo editorial, com o
objectivo de produzir edições sobre
Arquitectura Portuguesa dirigidas
para os mercados Nacional e Inter-
nacional.  

Em Maio de 2009 a A+A lançou
o livro “Bak Gordon Architecture”,
sobre a obra do Arquitecto Ricardo
Bak Gordon, no !"#$ . Em Lisboa, o
seu lançamento teve lugar no %&'(
e contou com a presença do Arqui-
tecto Paulo Mendes da Rocha. 

O aumento cada vez mais cres-
cente de um turismo de arquitec-
tura, aliado à elevada qualidade dos
arquitectos portugueses, da sua ar-
quitectura e do seu reconhecimento
no estrangeiro,  levou a equipa da
A+A Books a assumir o desafio de
produzir edições bilingues (portu-
guês/inglês), com uma produção
muito elaborada (Design Gráfico da
responsabilidade de alguns dos nos-
sos melhores criativos), uma distri-
buição criteriosa para todo o mundo
e uma divulgação bem estruturada.

Actualmente a A+A Books tem já
em curso a edição de um Guia de
Arquitectura de Lisboa e Arredores
– do Movimento Moderno à Actua-
lidade. Esta edição não tem como
objectivo ser mais um “livro” sobre
Lisboa, mas sim um objecto que
ofereça) uma informação especiali-
zada, e acessível, do entendimento
do seu património arquitectónico. 

A Arquitectura é talvez o bem
imóvel mais caracterizador da histó-
ria de uma cidade, revelando ao
mesmo tempo grandes vultos da
cultura (arquitectos, artistas, entre
outros), merecedores de uma divul-
gação que engrandece afinal a histó-
ria de um povo. 

O lançamento desta edição está
previsto ter lugar no 1º trimestre de
2011.

Keil do Amaral
Humor de 
Arquitecto
— Francisco Keil do Amaral

Keil do Amaral tinha um natural
sentido de humor, que o acompa-
nhou ao longo da vida, e se expres-
sava nas suas atitudes e em muitos
escritos, publicados ou não. Tem-
pos houve em que os ateliers de ar-
quitectura eram instituições quase
familiares, pela sua pequena escala,
pelas relações informais no âmbito
do trabalho e pelas afinidades cria-
das entre os seus elementos. 

O sentido de humor tinha ali um
viveiro fértil, e alguns ateliers fica-
ram conhecidos, também, por essa
particularidade. O de Keil do
 Amaral foi um deles. Quase pode  
dizer-se que fez escola, onde cola-
boradores como Alberto Pessoa
ou Cândido Palma de Melo tiveram
uma formação distinta.

Por isso, a esta compilação de
textos, se deu o nome de Humor
de Arquitecto.
——
Edição: ARGUMENTUM / Ordem 
dos Arquitectos, 2010
Páginas: 120 pp.
ISBN: 978-972-847-969-5
PVP: 13,50!

Keil do Amaral
Obras de Arqui -
tectura nas Beiras,
Regionalismo e
 Modernidade
— José António Bandeirinha
— Francisco Keil do Amaral
— Susana Constantino
— Sofia Ramos

Keil do Amaral (1910-1975), nas-
cido em Lisboa, tinha a sua Casa
de Canas de Senhorim como refú-
gio de eleição e considerava esse
espaço, em conjunto com a sua en-
volvente beirã, como motivação
cultural imanente, quer para a prá-
tica arquitectónica, quer para as
reflexões de ordem teórica que
nos legou.

Este livro vem divulgar e reflectir
sobre uma parte da sua obra que
se situa, precisamente, no âmbito
geográfico mais lato da grande re-
gião Beirã. Contém textos de José
António Bandeirinha, Ana Tostões,
Pitum Keil do Amaral, Susana
Constantino, Sofia Ramos, Gon-
çalo Canto Moniz, Susana Lobo, e
fotografia de Filipe Jorge. 
——
Edição: ARGUMENTUM / Ordem 
dos Arquitectos, 2010
Páginas: 120 pp.
ISBN: 978-972-847-969-5
PVP: 13,50!
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A Sul
Adriana Vieira
Alba Manuela Doutor Duarte
Ana Carolina Alves Batista
Ana Catarina Guerreiro Semião
Ana Ferreira Conde 
Ana Filipa dos Anjos Afonso
Ana Isabel Rodrigues Cunha
Ana Marta Alberto Costa 
Ana Rita Custódio Valido
André Rodrigues da Silva Martins 
Andreia da Conceição Cardoso Lopes
Andreia Patrícia Soares Aspeçada
Andreia Rute Monteiro Costa
Ângela Escrivão Faísca
Bárbara Cardoso Fidalgo de Freitas 
Bruno Jordão Silva Bernardo
Bruno Miguel Fernandes Cavaco
Bruno Sousa Ribeiro
Bruno Sousa Santos
Carla Manuela Ferreira Rocha
Carlos Filipe Chambel Duarte
Cátia Filipa Rodrigues Faustino
Cláudia Sofia dos Santos Sousa
Daniel Filipe Martins do Cortinhal
Daniela Rafael Pereira
David Manuel Ferreira da Silva
Diana Catarina Marcos Neto
Diogo Silva de Sousa Lima
Eduardo Fernandes Caetano Reis
Fábio Emanuel Espírito Santo
Fábio José Gomes Pereira
Fernanda Maria Oliveira Freitas
Filipa Isabel Silva de Macedo
Filipa Maria Leal de Carvalho
Filipe Sequeira de Jesus Almeida
Gersílio Iliano Almeida Lima
Gonçalo Nuno Rocha Torres
Inês Filipa Pinheiro Peste
Isabel Margarida Filipe Matias
Ivone Martins Gonçalves
João Jorge Carvalho Gomes
João Miguel Anselmo Afonso
João Paulo Faustino Serafim
João Paulo Geraldes Pinto
João Sérgio Bentes de Oliveira
Jordana Fernandes Relógio Tomé
Jorge Miguel Gonçalves Freire
Lígia Maria Rodrigues Ferreira
Liliana Sofia Rio Tinto
Luís Fernando Gonçalves do Vale

Luís Filipe Martins Rodrigues
Manuel Alexandre Lagarto Cereijo
Margarida Bacelar Moura Borges
Maria Catarina Vasques Leal
Maria do Carmo Carmo de Bragança
Maria João Pereira da Cunha
Mariana Grácio Sanchez Salvador
Mariana do Nascimento Moleiro
Mariana Petrucci Dias Rocha
Marisa Alexandra Quintas Páscoa
Marisa Rodrigues Gulli
Miguel Salgado Pessoa
Milene Silva de Jesus Palhinha
Mónica Fragata da Costa Pereira
Olímpia de Fátima Neves Lopes 
Omar de Freitas Montero
Paula Denise Frederico Barros
Paulo Manuel Correia de Melo
Pedro Leonel Guerreiro Simões
Pedro Miguel Magalhães Lourenço
Pedro Miguel Oliveira Simões
Pedro Segurado Falé Balancho
Pedro Tiago Prazeres Antunes
Raquel Maria Marcelino Dias
Renato Alexandre Diogo Marcelino
Ricardo Manuel Jerónimo Hortelão
Rodolfo Emanuel dos Santos Gameiro
Rodrigo Bernardes Freire Torres
Ruben Nicolau Baeta Agrela
Rui Manuel Carvalho dos Santos
Rui Miguel Ferreira Cabido
Rui Sérgio de Oliveira Santos
Sandra Sofia Lúcio Bica
Sara Isabel Valente Malta
Sara Gomes Cangueiro
Sónia Marisa Sousa Marques
Susana Domingos Carvalho 
Susana Isabel Silvério Fernandes
Talita Weissheimer Abraham de Lemos
Tatiana Sofia Álvares Sanches
Tiago Filipe Guerreiro Lourenço
Tiago Rebelo Galvão
Timóteo Consiglieni Raposo Martins
Valter Aveiro Ramalho
Vanessa Pires Fernandes
Vítor Gonçalo Ferreira Quaresma
——
Prestação de Serviços 
Christopher William John Darling
Martijn Gerardus Hubertus Huits 
Valerio Olgiati

(continuação da secção novos)
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EM PREPARAÇÃO

Consulte informação actualizada, 
sobre concursos com apoio/ 
assessoria técnica da !"#$%
em www.oasrn.org > Concursos

A DECORRER

Elaboração do Projecto do
Parque Urbano do Paço de
Giela – Arcos de Valdevez,
Concurso de Concepção
O “Concurso de Concepção para
Elaboração do Projecto do Parque
Urbano do Paço de Giela – Arcos
de Valdevez”, promovido pelo Mu-
nicípio de Arcos de Valdevez, com
a Assessoria Técnica da *$+!,,
está a decorrer, sendo a data limite
de entrega dos trabalhos 17 de Ja-
neiro de 2011.

Os pedidos de esclarecimentos
devem ser solicitados exclusivamente
mediante o preenchimento do For-
mulário disponibilizado no ‘micro-site’
próprio do concurso, acessível atra-
vés do site do Município de Arcos 
de Valdevez em www.cmav.pt, e do
site da *$+!, em www.oasrn.org >
concursos.

28 de Novembro 2010, data
 limite de envio de pedidos de
 esclarecimentos.

Mais informações sobre este
serviço, disponíveis através do 
e-mail concursos@oasrn.org.

Mais informações em:
www.oasrn.org > concursos

Prémio Fernando Távora
6ª edição 
7 Fevereiro 2011, data limite 
de entrega das candidaturas 
ao Prémio.
Regulamento, ficha de inscrição 
e outras informações em
www.oasrn.org > Prémio 
Fernando Távora

RESULTADOS

Prémios AICO
O prémio $"-* – $!-."/(-/&!(
 ",/(!,$-"*,$0 -*,1!(++ $/
*2*!/* –, promovido e organi-
zado pela '$!-* Magazine e pela

3*4(#$!, com a colaboração da
*$-+!,, foi criado com o objectivo
de incentivar e reconhecer o traba-
lho  arquitectónico produzido pelos
 Arquitectos e estudantes de Arqui-
tectura, participantes no con-
gresso $"-* que decorreu de 30
de Agosto a 4 de Setembro de
2010. Nesta 1ª edição, e de acordo
com o regulamento, o Júri, consti-
tuído pelo Arq. Frederico Valsas-
sina (representante da 3*4(#$!), 
o Arq. Luís  Palhão (representante
da '$!-* Magazine) e o Arq.
Pedro Tiago  Pimentel (designado
pela *$+!,), decidiu seleccionar
três obras:
——
Prémio Categoria Habitação:
Projecto “Casa do Souto”, da auto-
ria dos arquitectos Pablo Rebelo,
Pedro Pita e Ricardo Oliveira.
——
Prémio Categoria 
Equipamento:
Projecto do “Museu Mineiro de 
S. Domingos”, da autoria do
 estudante de arquitectura Filipe
Cardoso. Projecto do “Museu
 Mineiro de S. Domingos”, da auto-
ria do estudante de arquitectura
João Charters Monteiro.
Mais informações em  
ww.darcomagazine.com 

International VELUX Award
para estudantes de arquitec-
tura. Foram anunciados os ven-
cedores da edição de 2010
Três vencedores e oito menções
honrosas foram anunciados e cele-
brados no passado dia 16 de
 Outubro de 2010 em La Rochelle,
França. Uma equipa Sul Coreana
de quatro estudantes de arquitec-
tura da Hayang University, em 
Seul, arrecadou o primeiro lugar
com o seu projecto “Constellation
of light fields”.

O projecto vencedor refere-se
ao enorme espaço urbano e a im-
portância em controlar a luz em
vez de a ampliar. O júri considera o
projecto como uma ideia muito
forte e intrigante na forma como
aborda assuntos estruturais, urba-
nos e sociais.

27 NOVEMBRO
++ DEZEMBRO
OBRA ABERTA, VISITAS
GUIADAS A OBRAS DO 
ARQ. FRANCISCO KEIL 
DO AMARAL �
Viseu e Aveiro�� 
Inscrições, programa completo e
outras informações em
www.oasrn.org > Cultura�

25 NOVEMBRO
a ,- JANEIRO 5677
EXPOSIÇÃO “HANS POELZIG
&'()*+'*,)- – ARCHITECT
TEACHER ARTIST”�
"#$%, Porto. 18h30 �
Inauguração da exposição “Hans
Poelzig (1869-1936) – Architect Tea-
cher Artist”, promovida  pelo IfA (Ins-
titut für Auslandsbeziehungen) e o
Goethe-Institut Portugal, em parceria
com a *$+!, e 4$&2, sobre a vida e
obra do arquitecto alemão Hans
Poelzig, que se tornou conhecido
através das suas contribuições para
a arquitectura expressionista e para
o movimento da Neue Sachlichkeit
(Nova Objectividade). A mostra está
patente até 31 de Janeiro de 2011.
www.oasrn.org > cultura

25 a 28 NOVEMBRO �
PROJECTO CASA – EVENTO
DE ARQUITECTURA E
 DESIGN 
&!%'('), Leça da Palmeira
Mais informações em www.oasrn.org
e www.projectocasa.exponor.pt�

Concursos Agenda

Francisco Keil do Amaral
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FORMAÇÃO A NORTE

Formulários de inscrição e 
informações: www.oasrn.org >
formação
——
Pedidos de esclarecimentos:
formacao.continua@oasrn.org
——
Para efeitos de Admissão na
Ordem dos Arquitectos, consulte
a tabela de atribuição de crédi-
tos de “Formação Obrigatória
em Matérias Opcionais de Arqui-
tectura” em www.oasrn.org�

3 + 4 DEZEMBRO �
CICLO FORMAÇÃO ,R II
“ECO MATERIAIS”��
O arquitecto espanhol Ignasi Pérez
Arnal, autor do livro Ecoproductos
e considerado uma referência no
domínio dos materiais ecológicos e
sustentáveis, é o convidado da
*$+!, para dar uma formação
sobre Eco-Materiais a 3 e 4 de
 Dezembro. A formação terá a du-
ração de 14 horas e terá lugar no
Espaço Formação da *$+!,, no
Porto. O arquitecto esteve recen-
temente nas II Jornadas Quercus
de Arquitectura Sustentável, que
contaram com o apoio da *$+!,, 
e também em Lisboa para orientar
uma acção de formação na sede
nacional da *$ e participou na
 conferência no âmbito do projecto
“A Casa da Vizinha não é tão
Verde Quanto a Minha”, dedicada
justamente ao tema dos Eco-Mate-
riais. Inscrições, programa e outras
informações: www.oasrn.org >
 formação

9 DEZEMBRO
Sessão Técnica + Conferência
CICLO CONSTRUIR EM MA+
DEIRA . ARQUITECTURA
CONTEMPORÂNEA EM MA+
DEIRA AMERICAN HARD+
WOOD EXPORT COUNCIL
Casa da Música –*Sala 2
18h30-20h30
A American Hardwood Export
Council, $.(-, e a *$+!, organi-
zam a Conferência e Sessão Téc-
nica “Arquitectura Contemporânea

11

em madeira” no âmbito da temá-
tica do Ciclo Construir em Ma-
deira, a 9 de Dezembro, 5ª feira,
entre as 18h00 e as 20h40, na
Casa da  Música – Sala 2. A en-
trada é livre,  mediante inscrição
prévia. Os Arquitectos Carlos
Castanheira (2/) e James Greaves
(&8) (do Atelier Hopkins Archi-
tects), apresentarão casos práti-
cos a partir da sua experiência
profissional, transmitindo desta
forma o seu conhecimento sobre
as diversas formas de  aplicação e
utilização da madeira, da compo-
nente estrutural às múltiplas hipó-
teses de desenho.
——
Programa: 18h00 ± 18h30 Recep-
ção dos participantes; 18h30 ±
18h45 Apresentação: *$-+!,;
18h45 ± 19h05 /"01/ 02%"342#
(American Hardwood Export
Council) – Introduction to Ameri-
can hardwoods; 19h05 ± 19h15
 Espaço para questões; 19h15 ±
19h45 5"$4!#  5"#6"%721$" (Ar-
quitecto) – Cons trução com ma-
deira – porque eu gosto!; 19h45 ±
19h55 Espaço para questões;
19h55 ± 20h25 8"92# :$2"02#
(Arquitecto) – The role of wood in
green building; 20h25 ± 20h35 Es-
paço para questões; 20h35 ±
20h45 Encerramento da sessão;
20h45 Cocktail.
——
Ficha de inscrição e outras informa-
ções em www.oasrn.org > forma-
ção e www.oasrn.org/construirem

10, 11 e 18 DEZEMBRO
CICLO CONSTRUIR EM 
MADEIRA��
O curso tem como principal objec-
tivo explorar as diversas potenciali-
dades de concepção associadas ao
material e sistemas construtivos
abordados, dotando os formandos
de conhecimentos e ferramentas
que permitam sua correcta aplica-
ção e prescrição.�

Participam os arquitectos Carlos
Castanheira, Maximina Almeida,
Telmo Cruz e Pedro Soares, Cân-
dido Chuva Gomes, João Mendes
Ribeiro, João Appleton (Appleton e

Domingos Arquitectos, lda) e o
 engenheiro Miguel Villar (#(/$!).

Os Membros efectivos da *$
 beneficiam de 35% desconto sobre
o valor de inscrição no curso “Cons-
truir em Pedra” e os Membros com
redução de quotas, Estagiários e
Estudantes de 50% desconto.

Inscrições, programa e outras
informações: www.oasrn.org/cons-
truirem

16 DEZEMBRO
CICLO CONSTRUIR 
EM MADEIRA, SESSÃO 
TÉCNICA: TISEM
Casa da Música – Sala 
de Ensaio 1. 18h30-20h30

FORMAÇÃO A SUL

17 NOVEMBRO
a 14 JANEIRO 2011
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO
EM ACÚSTICA DE EDIFÍCIOS
Coordenação: Professor 
Jorge Patrício
Apoio: SPA – Sociedade 
Portuguesa de Acústica
Local: Auditório da Sede 
da Ordem dos Arquitectos
Duração: 60h
——
2 + 3 DEZEMBRO
Medições, Orçamentos 
e Cadernos de Encargos 
Formador: Arq. Vasco Martins 
Local: Auditório da Sede da
Ordem dos Arquitectos
Duração: 14h 
——
6 + 7 DEZEMBRO
Liderar – Trabalhar em Equipa
Formador: Dr. Carlos Barata 
Local: Auditório da Sede da
Ordem dos Arquitectos
Duração: 14h 

9 DEZEMBRO
EM PREPARAÇÃO
Seminário Arquitectura e Clima
——
Inês Brito, arquitecta
Tel. 213 241 156
——
Mais em 
www.oasrs.org
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Serviço Educativo

04. ARQUITECTURA E CIDADANIA 
04.02. Participação das Comunidades 
e dos Cidadãos 

* O sucesso da participação designada-
mente nas relações entre o município e as
populações depende do recurso a métodos
de trabalho e de comunicação que confi-
ram ao cidadão comum a capacidade de
ajuizar as iniciativas públicas destinadas a
melhorar o seu quadro de vida; 

* A participação das comunidades re-
força a legitimidade política dos órgãos
responsáveis pela aprovação de projectos
destinados à satisfação de necessidades
colectivas; 

* A preocupação pedagógica de iniciar
os estudantes do ensino básico e secundá-
rio na compreensão da arquitectura con-
tribui para a formação de cidadãos
capazes de contribuir activamente para a
melhoria do ambiente construído. 

* Do currículo do ensino da arquitec-
tura deverá constar a formação em técni-
cas de apresentação de projectos e planos
que permitam a sua adequada compreen-
são das comunidades a que se destinam; 

* As políticas municipais de arquitec-
tura constituem um quadro integrador que
dá pleno sentido às iniciativas apostadas
na formação cívica das comunidades na
medida em que permitem concretizar
preocupações de ordem geral em função
das realidades locais. 

04.02. Educação com a Arquitectura 
* O papel da Educação com a Arquitec-

tura, enquanto componente essencial da
Política para a Arquitectura, deve dirigir-

-se, através de acções diversas, a toda a so-
ciedade, centrando-se com particular in-
tensidade na acção educativa. 

* A Educação com a Arquitectura visa
promover a formação de gerações mais
responsáveis e mais comprometidas com a
definição do espaço que habitam, no sen-
tido de impulsionar uma efectiva sustenta-
bilidade cultural. 

* O processo de Educação com a Arqui-
tectura deve ser iniciado nos primeiros ci-
clos do ensino. 

* Os professores devem ser os mediado-
res deste processo. 

* Nesse sentido, deve promover-se a for-
mação de professores, envolvendo-os na
produção de materiais didácticos relativos
ao ambiente construído e ao território. 

* Os conteúdos produzidos nestes mate-
riais didácticos devem ser integrados nos
currículos escolares já existentes, evitando
a criação de novas disciplinas. 

* Este processo de conhecimento deve
ser necessariamente acompanhado pela vi-
vência concreta do espaço. 

* A par da definição de estratégias a
prazo alargado, devem ser estabelecidas
prioridades de acção e programadas apli-
cações concretas e mais imediatas. 

* Esta implementação deve ser monito-
rizada, no sentido de integrar os ajusta-
mentos que a experiência venha a
demonstrar necessários. 

* O programa de Educação com a Arqui-
tectura deve envolver parceiros de diversa
natureza (institucional, multidisciplinar,
mediática), considerados decisivos para a
sua efectividade e divulgação. 

 
     

A Ordem dos Arquitectos teve em Dezembro de ;<<= 
o seu >;º Congresso e o ponto <?. das Conclusões do Congresso,
que abaixo se transcreve, enquadra a necessidade de relançar 

o Serviço Educativo da Ordem dos Arquitectos. 
Voltamos a apelar a todos os que queiram participar 
nesta página do Boletim Arquitectos a enviar a sua 

participação ou sugestão para o e-mail: 
servicoeducativo@ordemdosarquitectos.pt

214_Layout 1  10/11/23  12:37  Page 12


