
E, por fim, para garantir esta mesma
missão institucional importa, sobretudo,
potenciar o seu quadro de representação,
por forma a construir uma Ordem na qual
cada vez maior número de membros se re-
veja. Procuraremos torná-la mais repre-
sentativa da diversidade do exercício da
profissão de arquitecto, designadamente
através dos seus Colégios de Especiali-
dade, salvaguardando essa mesma diversi-
dade, habilitando a OA em termos da sua
intervenção interna e externa, e estimu-
lando crescente participação dos arquitec-
tos na sua vida associativa, para a qual é
indispensável melhorar a comunicação e
ampliar a informação junto dos membros.
Por outro lado, reequacionar a profissão

de arquitecto significa procurar e saber
antecipar o devir, mesmo quando são inú-
meras as incógnitas decorrentes da crise
que vivemos e outras tantas as que condi-
cionam as respectivas saídas. Quer isto
dizer que, sem nunca perder a perspectiva
de melhorar o enquadramento profissio-
nal, importa potenciar o que é possível
fazer em três anos nas actuais condições
de imprevisibilidade, procurando tranqui-
lidade e abertura institucional, garantindo
interlocutores e parceiros, e distinguindo
o fundamental do acessório.
Neste contexto, reequacionar a profis-

são de arquitecto significa dar continui-
dade ao novo tempo aberto com a Lei
31/2009 e consequente revogação do
 Decreto 73/73. Procuraremos envolver 
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Editorial João Belo Rodeia
Presidente da Ordem dos Arquitectos

Caras arquitectas
e caros arquitectos,
Em nome da Ordem dos Arquitectos e do
seu Conselho Directivo Nacional, endereço
a todos os membros da OA votos de conti-
nuação de um ano de 2011 tão pleno de
realizações pessoais e profissionais quanto
possível, em face da crise em que vive o
País e que tanto afecta a nossa profissão.
Partimos para este novo mandato com a

certeza das dificuldades que nos esperam
nos próximos três anos, mas também com
a convicção de que este impasse pode e
deve ser potenciado para reequacionar a
Ordem e a nossa profissão, na perspectiva
de ajudar a construir melhor futuro.
Ora, reequacionar a OA significa garantir

a eprofundar a sua missão institucional.
Desde logo, tal só é possível numa estru-
tura viável em termos de organização, ges-
tão e recursos. Continuaremos a ampla
reforma interna implementada no anterior
mandato, da qual resultaram novos instru-
mentos que asseguram o rigor indispensá-
vel à gestão da OA. E, com estes novos
instrumentos, estamos determinados a
fazer uma Ordem cada vez mais sustentá-
vel do ponto de vista financeiro e da sua
organização interna.
Para garantir a missão institucional da

OA importa, também, melhorar o seu qua-
dro regulador. Procuraremos implementar
a reforma dos respectivos instrumentos,
designadamente do Regime Deontológico e
do Sistema de Admissão, bem como, tanto
quanto possível, do próprio Estatuto. (continua na página 3)
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19 138 é o número de registo na Ordem
dos Arquitectos atribuído a 7 de Janeiro
de 2011. 

A Norte
Alexandre Filipe Braga Loureiro
Ana Carina Gonçalves Horta
Ana Carolina Fernandes Coelho
Ana Helena Simões Monteiro
Ana Isabel Meireles de Melo
Ana Paula Vilaça Ferreira
Anabela Almeida Coelho
Andreia Catarina Rocha Almeida
António Marcos Magalhães Peixoto
Artur Jorge Dionísio de Sousa
Bárbara Maria Correia de Carvalho
Bruno Leonel Pedrosa Marques
Carla Patrícia Campos Moreira
Carlos Alberto Araújo Carneiro
Carlos Filipe da Silva Lima
Carmen Marlene Ferreira Félix
Charlotte Lucie Corine
Cláudia Sofia Barbosa Ribeiro
Cristiana Gomes Pires
Cristina da Silva Cardoso Seara
Diogo Miguel da Silva Neves
Eduardo Eça Guimarães Araújo
Fabien Gérard Roland Vacelet
Fernando André Ribeiro Gonçalves
Filipe da Cunha Reis Fortes
Francisca Viegas Dias Teixeira
Francisco Daniel Esteves da Costa
Frédéric Martins Cordeiro
Frederico Costa da Silva
Gabriela Rodrigues dos Santos
Joana Catarina Ribeiro Moreira
Joana Filipa Rodrigues Monteiro
João Manuel Azevedo Gomes
João Manuel Ferreira Moreira
Joaquim Diogo Neves Massena
Jorge Alexandre Serra Cruz
José Carlos Cunha Pinho

José Isidro Cardoso Capelo
José Manuel Soares Duarte
Licínio Lima Alves da Cunha
Lília Maria da Lacerda Vásquez
Liliana Raquel Monteiro Carvalho
Luís Ricardo Tavares Russo
Marcel Marques de Carvalho
Margarida Sofia Almeida de Oliveira
Maria Isabel Fernandes Dias
Maria Isabel Salazar Norton
Maria de Jesus Vaz Carcau
Mário José Melanda da Silva
Marta Sofia de Morais Nunes
Miguel Ferreira da Silva Brochado
Miguel João da Costa Ortiga
Nuno Filipe da Silva Graça
Nuno Miguel Pinto Duarte
Nuno Miguel da Silva Neto
Neuza Sofia Mena Talhão
Paulo Manuel do Vale Afonso
Paulo Sérgio de Almeida Ribeiro
Pedro Daniel Perpétua Coelho
Pedro Nuno Rodrigues Couto
Pedro Tiago Ferreira da Silva
Ricardo Filipe Martins Mendes
Ricardo Jorge Monteiro da Cunha
Ricardo Miguel Silva Bessa
Rita Maria da Costa e Cunha
Romana Pires Moreira dos Santos
Rui Miguel Nunes de Sousa
Sandra Marlene Rodrigues do Amaral
Sara Margarida Lisboa Monteiro
Sofia Filipa de Oliveira Santos
Susana Manuela Mendes de Carvalho
Susana Maria Moreira Pinto
Tânia Andreia Santos Correia
Tiago Alexandre Moreira Vieira
Tiago Miguel Libório Mendes
Tiago Simão Fernandes Garcia
Vasco Emanuel Pinto da Silva
Vitor Manuel Ferreira Morgado

A Sul
Inês Leonor de Carvalho Nunes
Pedro Afonso Marreiros Alvito

Novos
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Fevereiro

Manuel Gomes da Costa
Moderno ao Sul 
Membro Honorário da Ordem dos Arqui-
tectos desde 2005, “É no ano de 1953 que
o Arquitecto Manuel Gomes da Costa
chega ao Algarve com uma bagagem teó-
rica repleta de novos valores linguísticos,
uma nova Arquitectura que rompia com os
padrões “Português Suave” do tempo do
regime. (...) Fácil de reconhecer, o “estilo”
Gomes da Costa evoluiu ao longo do
tempo, desde uma linguagem próxima da
“Escola do Porto” e dos mestres Brasilei-
ros como Niemeyer, Reidy ou Vilanova
Artigas (nos anos 50 e 60) para um estilo

cada vez mais pessoal e livre no fim da sua
carreira como Arquitecto (2002). Em qual-
quer dos casos, em qualquer dos tempos,
MGC sempre procurou uma Arquitectura
informada que reflectisse com responsabili-
dade os valores do seu tempo, “leve, solta,
democrática, humana, adaptada ao lugar e
ao clima”, ao serviço e ao alcance do maior
número. (...)” do comunicado do comissário
da exposição, António Rosa da Silva
A exposição pode ser visitada até 10 de

Fevereiro, no Espaço +, Rua da Escola,
em Aljezur.

As Áfricas de 
Pancho Guedes
Uma colecção africana de Pancho Guedes
e da sua mulher Dori reunida ao sabor das
viagens, das circunstâncias e dos encon-
tros pessoais, feita de escolhas próprias. 
A exposição é organizada pelo GLEM,

Gabinete Lisboa Encruzilhada de Mundos/
CML, sob direcção da Dra Manuela Júdice,
e está patente até 8 de Março no Mercado
de Santa Clara em Lisboa, entre as 11h e
as 19h, com excepção da segunda-feira, dia
de encerramento. Visitas guiadas à quinta-
-feira, às 11h e às 15h30 (sem marcação
 obrigatória).

Prémio Cozinhas 
MENOS DE TRINTA
Os resultados do prémio organizado pelo
Jornal Arquitectos, destinado a jovens ar-
quitectos ou estudantes de arquitectura
nascidos depois de 1980, com o objectivo
de seleccionar a melhor proposta de adap-
tação de um espaço preexistente – consi-
derando duas categorias: uma cozinha
pombalina e uma cozinha indiferenciada
(anos 1960) – com recurso a móveis e equi-
pamentos das marcas patrocinadoras é
anunciado em cerimónia que tem início às
18h, na sede nacional, no dia 23 Fevereiro.

o Governo neste caminho, desde logo em
três áreas fundamentais: regulação da
construção e da edificação, regulação da
encomenda e regulação de honorários.
Importa referir que reequacionar a

nossa profissão implica sempre considerá-
-la no âmbito lato do Direito à Arquitec-
tura, ou seja, na perspectiva da qualidade
da Arquitectura e do ambiente construído.
Por isso, continuaremos a centrar a actua-
ção da OA no quadro da implementação de
uma Política Pública de Arquitectura no
nosso País, bem como no pleno envolvi-
mento da Ordem em três apostas funda-
mentais para o futuro: Lei do Solo,
Reabilitação Urbana e Parque Edificado
de Baixo Carbono.
Durante os próximos três anos procura-

remos concretizar o programa legitimado
pelos membros da OA e em função do qual
prestaremos contas no final do tempo
agora iniciado.
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A Norte

Nova Sede OA-SRN/Norte 41º
Protocolo com a empresa
KSB, Bombas e Válvulas, SA
A OA-SRN, no âmbito do projecto de cons-
trução da sua nova sede (Rua Álvares
 Cabral, Porto) e do Projecto Norte 41º –
Centro de Arquitectura, Criatividade e
Sustentabilidade, que tem como missão
promover projectos de investigação, for-
mação, divulgação e debate sobre temas
emergentes na prática profissional, desen-
volveu um formato de protocolo que consi-
dera a oferta de materiais no decorrer da
obra ou a disponibilização de verbas pelos
parceiros e que tem tido muito boa recep-
tividade. Foi recentemente assinado mais
um protocolo com a empresa KSB, Bombas
e Válvulas, SA, como Fundador de Prata.
Até à presente data, fazem parte os se-
guintes compromissos de Apoio e Patrocí-
nios no âmbito da Nova Sede da OA-SRN:
——
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 
— Industrias, Lda – Um Elevador
— Ferfor – Empresa Industrial de 
— Ferramentas e Forjados, S.A. – 
— Clarabóias em aço inox ‘Jansen’
— Carvalho, Batista E Cª, S.A. – 
— Acessórios e ferragens ‘D’line’ 
— e caixas de pavimento
— KSB, Bombas e Válvulas, S.A. – 
— Grupos de Bombagem
——
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 
— Construção e Decoração LDA. – 
— Sanitários, torneiras e acessórios
— JNF – J. Neves & Filhos, S.A. – 
— Acessórios
— Fábrica Cerâmica de Valadares, S.A. – 
— Loiças sanitárias
— Reiman – Comércio de Equipamentos 
— Industriais, LDA. – Guias e Cursores
— Fassalusa – Produção e Comercialização
— de Materiais de Construção, Lda. – 
— Rebocos, massas e ligantes
——
Qualquer empresa interessada em aderir
ao Movimento Nova Sede | Norte 41º,
 através da oferta de valores, produtos ou
serviços, poderá contactar a OA-SRN
(norte41.novasede@oasrn.org) que se encon-
tra receptiva para avaliar qualquer  sugestão
ou contributo que considere necessário para
enriquecer uma eventual parceria.
——
Mais informações em www.oasrn.org > Membros > Protocolos

——
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A Norte

Protocolo OA-SRN/Agência
de Energia do Porto
A OA-SRN e a Agência de Energia do Porto,
AdEPorto, celebraram um protocolo de co-
laboração que a realização de acções con-
juntas no âmbito do projecto Norte 41º –
Centro de Arquitectura, Criatividade e
Sustentabilidade que a OA-SRN irá desen-
volver nas suas futuras instalações no
Porto.�Em Outubro de 2010, por altura da
realização da 9.ª Assembleia-Geral da AdE-
Porto, foi aprovada, por unanimidade, a ad-
missão de novos Associados, entre os quais
se contam a OA-SRN e os municípios da
margem Norte do Rio Douro, da Área Me-
tropolitana do Porto. �
——
Mais informações em www.oasrn.org > Membros > Protocolos

Congresso OIV 2011
O Porto vai receber, de 20 a 27 de Junho de
2011, o XXXIV Congresso Mundial da Vinha
e do Vinho, dedicado ao tema “A Constru-
ção do Vinho – Uma Conspiração de Saber
e de Arte”, e a Assembleia Geral da Organi-
zação Internacional da Vinha e do Vinho
(OIV). Além do Instituto dos Vinhos do
Douro e do Porto, I.P., fazem parte da orga-
nização a OA-SRN, o Instituto da Vinha e do
Vinho, I.P., a Associação das Empresas do
Vinho do Porto, a Universidade do Porto, a
Associação para o Museu dos Transportes e
Comunicações, a ALABE – Associação dos
Laboratórios de Enologia e a Associação de
Turismo do Porto, o Município do Porto e a
Associação para o Desenvolvimento da Viti-
cultura Duriense, ADVID.
A OA-SRN associa-se a este Congresso

com a introdução da especificidade arqui-
tectónica nos temas (a construção de um
vinho, as construções para o vinho, a cons-
trução das cidades do vinho, a construção
dos mercados do vinho), identificando-se
um enorme potencial na relação entre o co-

mércio do vinho e o desenvolvimento ur-
bano da cidade e do território, da relação
entre as duas margens do rio com progra-
mas complementares, da organização da in-
dústria do vinho em toda a sua rota, da
nova arquitectura das adegas e ainda o de-
senvolvimento do turismo a estas associado.
O Congresso abre-se a cinco secções e

respectivas categorias para apresentações
de comunicações e posters que inclui uma
secção dirigida a arquitectos com a desig-
nação de Arquitectura/Paisagem e Vinho
que introduz vários subtemas: Comércio Vi-
nícola, Desenvolvimento Urbano e Planea-
mento das Cidades, Concepção das Adegas,
Projecto na Indústria Vinícola, Vinho e Tu-
rismo e Aparelhos e Acessórios Vinícolas 
As propostas de comunicações e posters

devem ser enviadas online. Mais informa-
ções em www.oiv2011.pt

Eleições 
Núcleos OA-SRN
Aveiro; Braga; Coimbra; Viseu
As convocatórias e respectivo regula-
mento eleitoral para a realização do acto
eleitoral dos secretariados dos Núcleos de
Aveiro, Braga, Coimbra e Viseu foram pu-
blicadas a 19 de Janeiro de 2011 no sítio
da OA-SRN, www.oasrn.org.
As candidaturas deverão ser apresenta-

das nos termos referidos no regulamento
eleitoral e enviadas ou entregues em mão
na sede da OA-SRN, dentro dos prazos esti-
pulados.
Uma vez aceite a(s) candidatura(s), o res-

pectivo programa e a composição de listas
ficarão disponíveis na sede da Secção Re-
gional do Norte e em www.oasrn.org.
——
Mais informações em www.oasrn.org > convocatórias
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Livros

Popville
— Joy Sorman com os 
ilustradores Anouck Boisrobert 
e Louis Rigaud

Uma espécie de livro-espectáculo,
onde cores, formas e volumes se
atropelam e lutam ruidosamente
entre si até não restar um único es-
paço de silêncio e respiração. 
Uma metamorfose feita de

cores e volumes sóbrios, num ver-
dadeiro documentário gráfico
sobre a construção de uma comu-
nidade que depois de nos oferecer
o seu coração, o seu núcleo inicial,
na primeira página, nos convida, al-
gumas páginas mais à frente, a ex-
perienciar o frenesi de uma grande
metrópole, com as suas inúmeras
ruas, caminhos-de-ferro, fábricas,
estações e prédios. 
No final, o  carácter poético do

texto cumpre sabiamente um papel
de continuidade e complementari-
dade com aquilo que acabámos de
assistir: uma viagem pelo tempo,
uma curta-metragem onde cada
leitor define o seu guião e a sua
banda sonora, à medida que ci-
dade cresce e ecoa em si.
——
Edição: Bruaá 
Formato: 29 × 14 cm
Número de páginas: 18
PVP: €16,50
ISBN: 9789898166074

Guia de 
Arquitectura
Norte e Centro 
de Portugal
— Nuno Campos e Patrícia Matos 

Um guia perfeito para Portugal,
país que apresenta excelentes
obras de arquitectura, que é visi-
tado por milhares de arquitectos
vindos de todo o mundo e que não
possui ainda nenhuma publicação
do género. 
Com mapas, fotografias e textos

referentes às mais interessantes
obras de arquitectura construídas
no Norte e Centro do País a partir
de 1974 e até 2010, informação
sobre o tipo de visita possível. 
O guia responde de forma efi-

caz aos anseios de todos aqueles
que gostam de visitar obras de
 arquitectura: um guia com boas
obras, fotos esclarecedoras, mapas
e, inovando neste ponto, coordena-
das GPS.
——
Edição: traço alternativo – 
arquitectos associados, lda 
Formato: 21 × 15 cm 
Número de páginas: 219  
PVP: €20 
ISBN: 9789727883479

Atelier Bugio 
— João Favila Menezes

Cada projecto apresentado, de
entre os trabalhos mais relevantes
compreendidos entre 1994 e 2010,
revela uma fase do processo de
fazer ou “cozinhar” arquitectura.
Em edição bilingue (português/in-
glês) o livro contém textos dos ar-
quitectos João Belo Rodeia, Paulo
David, Rui Mendes e do escritor
Pedro Paixão, entre outros. 
Os créditos fotográficos per-

tencem a Eurico do Vale, Leonardo
Finotti e Duarte Belo.
“O domínio da preexistência a

partir de um levantamento exaus-
tivo é objectivamente o primeiro
grande trabalho do processo esta-
belecido pelo Atelier Bugio. 
A construção do tema de tra-

balho reside neste encontro medi-
ado pela fotografia, pelo desenho 
e por sucessivas maquetas do ter-
ritório que é dado a trabalhar.
Trata-se de construir a memória
accionando mecanismos de obser-
vação  detalhados e sistemáticos.” 
Rui Mendes
——
Edição: A+A e INCM
Número de páginas: 184
PVP: €39 
PVP na A+A: €35,10
ISBN: 978-972271924-7
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Agenda

23 / 25 FEVEREIRO
7.ª URBAVERDE – FEIRA DAS
CIDADES SUSTENTÁVEIS
Centro de Congressos do Estoril
Ao longo dos seus três dias, consti-
tui um lugar de exposição e apre-
sentação de produtos, serviços e
tecnologias das empresas que ope-
ram no mercado das cidades e,
com especial enfoque, aquelas que
contribuem para o desenvolvimento
de cidades mais sustentáveis.

23 FEVEREIRO
6.ª Grande Conferência 
do Jornal Arquitecturas 
TERRITÓRIO DO FUTURO:
URBANISMO E POLÍTICA 
DO SOLO
Tel. 218 844 147.
joanacorreia@about.pt
www.jornalarquitecturas.com

Até 3 ABRIL
NÃO CONFIEM 
NOS ARQUITECTOS
Centro de Arte Moderna José 
de Azeredo Perdigão, Lisboa, 
10-18h. Encerra à segunda-feira.
Didier Faustino (Paris, 1968), arqui-
tecto, mostra obras completamente
inéditas e re-apresenta obras re-
centes, explorando relações entre
Arquitectura e Artes plásticas.
CAM. Tel. 217.823.474/3483.
www.cam.gulbenkian.pt

CONCURSOS

A DECORRER�

Concurso de Concepção para 
a elaboração do Projecto do
Parque Urbano do Paço de
Giela –  Arcos de Valdevez
16 Fevereiro, nova data limite para
entrega de trabalhos. Mais informa-
ções no micro-site do Concurso,
http://tinyurl.com/653wjhe ou em
www.oasrn.org>concursos
——

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 créditos de
“Formação Obrigatória em Maté-
rias Opcionais de Arquitectura” em
www.oasrn.org�

28 FEVEREIRO / 8 JULHO
URBANISMO E SUSTEN -
TABILIDADE ECOLÓGICA –
 SISTEMAS URBANOS 
DE BAIXO CUSTO EM 
CARBONO
10 Fevereiro, data limite de
 inscrição. Mais informações, 
http://tinyurl.com/65fkj5q

25 + 26 FEVEREIRO
Ciclo 3RII
ECO MATERIAIS
O arquitecto espanhol Ignasi Pérez
Arnal, autor do livro Ecoproductos,
é o convidado da OA-SRN para
orientar três cursos, entre Fevereiro
e Maio, integrados na 2.ª edição do
ciclo 3R – Reabilitar, Reutilizar, Re-
ciclar, sobre a sustentabilidade na
vertente da arquitectura.
25 + 26 Março
Eco desenho
20 + 21 Maio
Eco estratégias�

12 / 26 MARÇO
Ciclo Gestão em Arquitectura 
GESTÃO DE ATELIER
Sábados, 9-13h e 14h30-18h30�
Mais informações,
http://tinyurl.com/4nw2gf4
——�

Prémio Fernando Távora
6.ª edição �
7 Fevereiro, data limite de entrega
das candidaturas. Regulamento,
ficha de inscrição e outras informa-
ções em www.oasrn.org > Prémio
Fernando Távora�

RESULTADOS

Concurso de Concepção/Ideias
para a Requalificação do Mer-
cado de Ermesinde e Zona
 Envolvente
O Júri do concurso, promovido
pela Câmara Municipal de Valongo
e com assessoria técnica da OA-
SRN, foi presidido por Dr. Fernando
Melo, Presidente da Câmara, e in-
tegrou Victor Sá, arquitecto e di-
rector do Departamento de
Planeamento e Gestão Urbanística,
Eduardo Leite, arquitecto e chefe
da Divisão de Planeamento, Miguel
Pinto e pela arquitecta Paula San-
tos, designada pela OA-SRN.
1.º Lugar – VAstutudio, Lda
2.º Lugar – Atelier AA, Lda
3.º Lugar – Jorge Domingues –
Arquitectos, Unipessoal, Lda e
André Campos, Joana Mendes –
Arquitectos, Lda
1.ª Menção Honrosa – Autores –
Tiago Tomás, Tânia Oliveira, Hugo
André e Oficina dos Jardins
2.ª Menção Honrosa – Ivone
Martins Gonçalves
Mais informações no micro-site do
Concurso, http://tinyurl.com/5tr7l6y,
ou em www.oasrn.org > concursos

EM PREPARAÇÃO

Consulte informação actuali-
zada, sobre concursos com
apoio/assessoria técnica da
OA-SRN em www.oasrn.org >
Concursos
——

© VAstutudio, Lda
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Serviço Educativo


