
mentadas são hoje as mais apetecíveis
para os investidores, importa salvaguardar
os residentes mais carenciados e equacio-
nar quem são e de onde vêm as pessoas
que vão reabitar os centros urbanos, bem
como o que fazer com os milhares de fogos
devolutos ou entretanto também devolu-
tos nas periferias. Não há milagres, pois a
população não se multiplica e a substitui-
ção geracional demora tempo.
Em quarto lugar, a Reabilitação Urbana

não deve resultar da mera conveniência da
crise e, muito menos, não pode repetir os
mesmos erros cometidos desde o final dos
anos 60 cujos principais responsáveis
estão identificados: a administração cen-
tral e local, por incapacidade de regulação
eficaz, parte substancial do sector do imo-
biliário e da construção por avidez do
lucro fácil (sobretudo pela transformação
do rural em urbano), e o sector bancário
por ter emprestado dinheiro sem outros
critérios que não fossem os das mais-va-
lias. Ou seja, sendo certo que estes são
protagonistas indispensáveis para a Reabi-
litação Urbana, convém nunca esquecer e
aprender com o passado. Aliás, porque
também existiram bons exemplos.
Em quinto lugar, a Reabilitação Urbana

nos centros históricos – a mais apetecível
– não é fácil, não é barata, demora tempo
e implica requalificação técnica dos agen-
tes envolvidos, incluindo parte importante
do sector da construção civil. Desde logo,
porque lida com questões como são as de
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Editorial João Belo Rodeia
Presidente da Ordem dos Arquitectos

A Reabilitação Urbana parece ter entrado
finalmente na ordem do dia em Portugal.
Dir-se-ia inevitável, dado ser ainda ínfimo
o seu peso quando comparado com o que
de novo se constrói. Por ela passará parte
importante do futuro da nossa profissão,
associando-a também à manutenção perió-
dica do parque edificado e à necessidade
de adequá-lo às metas exigentes da União
Europeia em termos de carbono e de efi-
ciência energética.
Importa, porém, não repetir os erros do

passado e aproveitar a oportunidade sem
as excessivas precipitações que a actual
crise pode provocar, ou seja, pensar para
agir e agir a pensar. 
Neste quadro, em primeiro lugar, há que

esclarecer o que se entende por Reabilita-
ção Urbana, um grande chapéu que
abrange a complementaridade de coisas
distintas – entre outras, os chamados cen-
tros históricos, as demais áreas urbanas
consolidadas e as periferias urbanas – que
implicam condições, critérios e metodolo-
gias apropriadas de intervenção. 
Em segundo lugar, importa não esquecer

que a questão central da Reabilitação Ur-
bana coloca-se nas periferias urbanas onde
se encontra mais de 80% do parque edifi-
cado, construído desde o final dos anos 60
e em regra muito desqualificado. Neste âm-
bito, a Reabilitação Urbana surge também
como derradeiro recurso de ordenamento
do território e de reconstrução da paisagem.
Em terceiro lugar, sendo certo que os

centros históricos e as áreas urbanas sedi- (continua na página 3)
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19 406 é o último número de registo 
na Ordem dos Arquitectos atribuído 
a 1 de Março

A Norte
Amílcar da Rocha Ferreira
Ana Cristina Sá Ribeiro
Ana Rita Marques Correia
Ana Sofia Pereira Cruz
André Araújo de Moraes Scarpa
Andreia Manuela Quintas da Silva
Ângela Manuela Ferrinha dos Santos
António José da Silva Machado
Arménio Alves Ribeiro Sabença
Bruno Jorge Amaral dos Santos
Bruno Martins Barbosa
Carla Andreia Dias da Silva
Carlos Tomás Silva Pinto
Cecília Maria Alves da Silva
Cesário Constantino Bessa Araújo
Diana Coutinho Silva
Emanuel de Pinho Grave
Fernando Gil dos Santos Soares
Francisco Correa Duarte
Gabriela Maria Pereira Rangel
Gonçalo Miguel Morgado da Silva
Helena Fernanda Vaz Alves
Hugo da Cruz Carvalho
Hugo Miguel Correia Paiva
Inês Martins da Silva Matos
Joana Leite de Matos
João Miguel Castro Barbosa
João Rafael Pacheco de Sousa
Joaquim Manuel dos Santos Tavares
José Artur Teixeira Chaves
José Manuel Leite Teixeira
Maria da Glória Ribeiro de Sousa
Maria João Pato Araújo

Mariana Dinis Sousa Ferreira
Marina Carrapatoso Garcia Ribeiro
Marlene Cristina da Silva Morgado
Marta Isabel Vilarinho de Freitas
Maura Lina Gonçalves da Silva
Mical Pinheiro Pacheco
Miguel António Pissarra Pires
Patrícia dos Anjos de Jesus Oliveira
Paula Cristina Pereira da Silva
Paulo Alexandre Pinto Marques
Paulo David Santos de Carvalho
Pedro Manuel da Silva Ferreira
Pedro Miguel Costa de Araújo
Pedro Miguel Fernandes Monteiro
Pedro Silvestre Martins Ribeiro
Rui Manuel Roque de Abreu
Samuel Alberto Valente Gomes
Sérgio Ricardo Moreira do Vale
Sónia Patrícia da Silva Ganilho
Tiago André de Oliveira Monteiro
Vânia Manuel Pires Saraiva
Vera Patrícia de Rocha Barros
Vitor José Lopes de Matos

A Sul
Adriana Regina Pão Serzedelo
Ana Catarina Saldanha Jerónimo
Ana Cristina Tomé Ferreira
Ana Isabel da Costa Prata
Ana Patrícia Amaro Júlio
Ana Rita Rebelo Maurício
Ana Sofia Cardoso da Costa
André Simões Alves
Andreia Sofia Pereira Baptista
António Joaquim Tolentino Neves
Carla Sofia de Oliveira Quitério
Carolina Ubach Mota Pereira
Cátia Filipa Gomes de Sousa

Novos (continua na página 8)
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ordem social e cultural, vitais, a prazo,
para a própria economia. Depois, porque
existe um vasto conjunto de opções de in-
tervenção, entre o restauro integral e a de-
molição integral, sendo certo que não deve
significar a mera continuação da chamada
política do betão a todo o custo, ou seja, a
demolição pela demolição ou, pior, o empa-
lhamento sistemático dos edifícios ao man-
ter apenas as respectivas fachadas. Depois,
ainda, porque deve implicar espaço público
e equipamentos de proximidade. E, por
fim, porque é mais exigente em termos de
projecto e de construção, e deve incorpo-
rar, sempre que possível, objectivos de sus-
tentabilidade ambiental (metas de carbono)
e de eficiência energética.
Por fim, importa reafirmar que a Reabi-

litação Urbana não tem por objecto pri-
meiro a economia, as indústrias da
construção e do imobiliário, ou mesmo a
profissão de arquitecto e as outras profis-
sões afins, mesmo quando todos são parte
fundamental do processo. A Reabilitação
Urbana enquadra-se no Direito à Arqui-
tectura e destina-se a melhorar a quali-
dade de vida dos cidadãos a partir da
melhoria do ambiente construído. A Rea-
bilitação Urbana é para as pessoas.

vernamentais, dos partidos com assento
parlamentar e de organizações represen-
tantes da classe, em particular, no âmbito
europeu, de Espanha e da Baviera Alemã
e, no âmbito do CIALP, com a Ordem dos
Arquitectos de Cabo-Verde. 
Para além da apresentação de cumpri-

mentos e dos principais objectivos para o
mandato 2011-2013, os encontros destina-
ram-se a tratar de questões sectoriais.
——
As notícias estão na página de abertura de www.arquitectos.pt

——
Protocolo OA / Diário Económico
A Ordem estabeleceu um protocolo de cola-
boração com o Diário Económico com o ob-
jectivo de proporcionar aos seus membros
condições preferenciais e exclusivas, desig-
nadamente na redução do preço das assina-
turas do jornal Diário Económico, na sua
versão digital. Para além de dar a conhecer
as múltiplas funcionalidades da iplataforma
Económico Digital, esta parceria pretende
criar excelentes relações entre as duas insti-
tuições através da partilha de informação
económica de Portugal e do Mundo. 
——
Beneficie de um período experimental de acesso à plataforma 
por 3 semanas em http://tinyurl.com/65nc4vr

——

Arquitecta Sara Eloy
representa OA
A arquitecta Sara Eloy representa a Ordem
no Grupo de Trabalho criado no âmbito do
Plano de Segurança Infantil em Portugal,
liderado pelo Alto Comissariado da Saúde,
com a coordenação técnica da Associação
para a Promoção da Segurança Infantil. 
——
CNA coordena processo de Revisão do RI
A revisão do Regulamento de Inscrição (RI)
na Ordem, iniciada sob proposta do Conse-
lho Nacional de Admissão (CNA) e por deli-
beração do CDN, deverá estar concluída até
final de 2011. O processo integra a participa-
ção dos Conselhos Regionais de Admissão e
as reflexões produzidas no seio da Coorde-
nação Nacional da Directiva Europeia Quali-
ficações Profissionais e do Conselho dos
Arquitectos da Europa (CAE). (Ver pp. 4-5)

18 anos de ba
Desde a edição 1, em Abril 1993, vem
tendo uma edição regular, não sem sobres-
saltos nas datas de distribuição. Órgão in-
formativo da Ordem, então AAP, teve na
sua origem uma vontade de dar uma só voz
às secções regionais e Concelho Directivo
Nacional e de libertar o JA de aspectos ins-
titucionais e de carácter profissional. 
Reflectiu o processo interno de revisão

estatutária e publicou, em separata, o es-
tatuto da Ordem (nº 64); continuadamente
se bateu pela revogação do Decreto 73/73.
Conseguirá surpreender-nos no seu ano

XIX?
——
Audiências
Têm sido mantidas inúmeras representa-
ções e audiências junto de gabinetes go-

219a_Layout 1  11/03/31  15:51  Page 3



4

Nacional

Arquitectos europeus 
recomendam prolongamento
do período de qualificação
profissional
A Ordem integra o Conselho dos Arqui-
tectos da Europa (CAE) desde a sua funda-
ção em 1990. A organização que a nível
europeu representa a profissão arquitecto,
ou seja, os interesses de cerca de 480 000
profissionais, está sedeada em Bruxelas
procurando influenciar as políticas e a le-
gislação comunitárias no que concerne o
exercício da arquitectura e a qualidade e
sustentabilidade do ambiente construído.
Pedro Ravara, vogal do CDN, represen-

tou a Ordem junto do CAE e relatou a sua
participação nas reuniões da área temática
TA1 – Access to the Profession (dia 17) e da
General Coordination (a 18 de Fevereiro).
O trabalho desenvolvido na TA1 é asse-

gurado por quatro grupos de trabalho que
acompanham e reflectem sobre as condi-
ções de acesso à profissão: (i) Educação 
e formação; (ii) Qualificações profissionais;
(iii) Experiência da prática profissional; 
e (iv) Acreditação e validação.
O CAE recomenda a qualificação mínima

garantida por uma formação académica de
cinco anos a que devem juntar-se dois anos
de experiência profissional ou “estágio”. 
A Directiva 2005/36/CE, de 7 de Setembro

(transposta para a ordem jurídica interna
na Lei nº 9/2009, de 4 de Março), relativa ao
reconhecimento das qualificações profissio-
nais, aponta para uma formação mínima de
quatro anos e o estágio, no caso de Portugal,
tem uma duração entre 9 a 12 meses.
Foram também abordadas questões re-

lacionadas com a formação contínua e a
possibilidade de constituição de um grupo
de trabalho dedicado às questões da
 investigação no domínio da arquitectura. 
A normalização das exigências de

 acreditação académicas e profissionais
 permanecem no centro dos trabalhos 
e preocupações desta área temática.
A primeira das duas reuniões anuais de

coordenação, em jeito de balanço das acti-

vidades dos grupos de trabalho e de pre-
paração da próxima Assembleia Geral (em
Dublin) de 1 e 2 de Abril (onde João
Santa-Rita, vice-presidente, assegurará a
participação da Ordem), revelou-se parti-
cularmente importante, na perspectiva da
Ordem, por tratar da normalização de
standards profissionais, no âmbito dos
trabalhos da TA2 – Practice of Architec-
ture, que acolhe sete grupos de trabalho,
nomeadamente na questão das “missões”
ou serviços (scope of services) do arqui-
tecto e da existência de uma adequada ta-
bela de honorários que os inclua. 
Ao serem estabelecidas as prioridades

de trabalho da TA3 – Architecture and
Quality of Life, foram sublinhadas as
questões da reabilitação e dos novos habi-
tats e novas urbanidades, competindo aos
arquitectos traduzir as actuais necessida-
des sociais e ambientais no seu desenho.
——
www.ace-cae.org
Estrutura de funcionamento, com grupos de trabalho 
que integram cada uma das áreas temáticas, em:
http://tinyurl.com/653fp7f
Let’s speak sustainable construction, um glossário, em: 
http://tinyurl.com/yj8tkcy

Acesso à profissão: 
entre formação académica 
e qualificação profissional
As determinações legais são hoje inequí-
vocas: “os projectos de arquitectura são
elaborados por arquitectos com inscrição
válida na Ordem dos Arquitectos” (Lei
31/09, de 3 de Julho, Art.º 10.º, nº 2); é
atribuição da Ordem dos Arquitectos “ad-
mitir e certificar a inscrição de arquitec-
tos, bem como conceder o respectivo título
profissional” (Decreto-Lei 176/98, de 3 de
Julho, Art.º 3.º, alínea b)). Conjugadas
estas determinações, resultam explícitas
as responsabilidades da Ordem na defini-
ção das condições de acesso à profissão,
balizado entre a formação académica e o
seu exercício pleno.
O Conselho Nacional de Admissão (CNA)

tem concretizado iniciativas que traduzem
o envolvimento da Ordem nas estruturas

219a_Layout 1  11/03/31  15:51  Page 4



institucionais com intervenção na temática
abrangente do acesso à profissão, nomea-
damente com a Agência para a Avaliação e
Acreditação do Ensino Superior (A3ES), a
Coordenação Nacional da Directiva Euro-
peia Qualificações Profissionais e a Comis-
são Europeia (Group in Charge of
Architecture Diplomas).
——
Formação académica
O Conselho Consultivo da A3ES – no qual
a Ordem está representada pelo Presi-
dente do CNA – analisou na sua última
reunião o desenvolvimento dos processos
de acreditação dos cursos universitários
submetidos em 2010. Sublinham-se algu-
mas situações particulares:
• foram identificadas áreas de formação 
• com um número excessivo de cursos;
• entre outras, foram identificadas 
• situações de insuficiente formação dos 
• docentes e de incorrecta designação 
• dos cursos;
• em relação ao número de cursos 
• registados em 2009, foram submetidos à 
• acreditação em 2010 menos 692 cursos, o 
• que corresponde a uma redução de cerca
• de 20%;
• não foram aprovados 38% dos cursos 
• avaliados
——
Qualificação Profissional
A profissão de arquitecto está regulamen-
tada pela legislação europeia que estabelece
o direito de livre circulação e a possibilidade
do exercício profissional nos diferentes Es-
tados-Membros. É público o interesse de al-
guns países na captação de arquitectos,
como é conhecido o aumento do número de
arquitectos portugueses que procuram exer-
cer a profissão no espaço europeu.
Neste enquadramento, o CNA reuniu

com a Comissão Europeia e com a Coorde-
nação Nacional da Directiva Qualificações,
sediada na Direcção-Geral do Emprego e
das Relações de Trabalho (DGERT).
Com a Comissão Europeia (CE) foram

debatidos conteúdos relativos à revisão da
Directiva, em curso, nomeadamente:
• a caracterização do período de experiên-

5

Nacional

cia profissional acompanhada e a possibi-
lidade de aplicação do princípio da mobi-
lidade a este período;
• a eventual emissão de um cartão profis-
sional europeu.
• a definição de um período mínimo de 5 
anos para a formação académica em ar-
quitectura (o texto da Directiva refere 
4 anos).
A participação da Ordem no processo de
revisão da Directiva foi iniciado através da
apresentação de um relatório de experiên-
cia, em Setembro de 2010, e completado
com a resposta à consulta pública promo-
vida pela CE, em Março de 2011. O Presi-
dente do Grupo de Coordenadores da
Directiva Qualificações alertou ainda para
a urgência da entrega dos processos de
notificação dos diplomas de Mestrado In-
tegrado em Arquitectura. 
Na reunião com a Coordenação Nacional

da Directiva Qualificações, o CNA reforçou
as indicações transmitidas em Bruxelas,
sublinhando a sua preocupação com o
atraso das escolas na entrega dos proces-
sos de notificação dos diplomas nacionais.
A Ordem questionou ainda a DGERT

sobre o atraso na publicação das portarias
previstas na Lei que transpôs para o qua-
dro legislativo nacional a Directiva Euro-
peia das Qualificações Profissionais
(publicação prevista para Outubro de
2009), uma vez que está em causa a regula-
mentação que confirmará a Ordem dos Ar-
quitectos como Autoridade Competente
para a profissão de arquitecto em Portugal
e definirá a sua articulação com o Go-
verno, neste caso com o Ministério do
Ambiente e Ordenamento do Território,
pondo fim a um vazio legal que tem condi-
cionado o relacionamento da Ordem com a
estrutura do Estado.
Vítor Carvalho Araújo
Presidente do Conselho Nacional 
de Admissão
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A Norte

Eleições nos Núcleos 
Foram admitidas a sufrágio 5 listas candi-
datas para os secretariados dos Núcleos de
Arquitectos das Regiões de Braga, NARB
(2 listas), Aveiro, NAAV (1 lista), Coimbra,
NARC (1 lista), e Viseu, NARV (1 lista). 
Os respectivos programas eleitorais 

e a composição de listas estão disponíveis 
na sede OA-SRN e no site www.oasrn.org.
O acto eleitoral está marcado para 

14 de Abril.
——
Mais informações em www.oasrn.org > Convocatórias

‘Home Talks’
Conversas à volta da 
exposição “No place like – 
– 4 houses, 4 films”

No âmbito da itinerância da exposição em
Coimbra e no Porto, a OA-SRN organiza um
programa complementar de conversas com
os vários autores dos projectos, designado
‘Home Talks’, por referência ao título da
exposição.
No Porto as ‘Home Talks’ acontecem 

a 9 de Maio e 6 de Junho, às 22h, na Casa
da Música.
——
‘Home Talks’ 
Organização: OA-SRN / Norte 41º, Direcção-Geral 
das Artes, Trienal de Arquitectura de Lisboa
Co-organização: Universidade de Coimbra, 
Colégio das Artes da Universidade de Coimbra/Departamento 
de Arquitectura da Faculdade de Ciências e Tecnologia 
da Universidade de Coimbra
Exposição “No Place Like” Organização e Produção:
Ministério da Cultura e Direcção-Geral das Artes 
em colaboração com Trienal de Arquitectura de Lisboa
Apoios: BES, AXA 
Fundadores Norte 41º Ouro: Osvaldo Matos, Tintas Robbialac,
Knauf Gmbh Portugal
——
Mais informações em www.oasrn.org > Cultura

Assessor/a
A OA-SRN pretende contratar Assessor/a do
Pelouro da Formação em regime de contrato
de trabalho a termo resolutivo – substituição
de trabalhador ausente – para exercer fun-
ções de Gestão e coordenação de Formação.

Missão: gestão de equipa e coordenação de
acções de formação.
——
Principais responsabilidades: gerir tarefas
e equipas técnicas de acordo com as neces-
sidades de cada projecto; fomentar o espí-
rito de equipa e o empenho dos elementos
envolvidos; acompanhar do processo de
certificação da Ordem dos Arquitectos
como Entidade Formadora; garantir a
qualidade de procedimentos e de resulta-
dos apresentados.
——
Requisitos Obrigatórios: licenciatura em
Arquitectura; membro da Ordem dos Ar-
quitectos em pleno uso dos seus direitos;
formação complementar na área – CAP/
Gestão de Formação/ entre outros; conhe-
cimento fluente das Línguas Inglesa e Es-
panhol (escrita e falada); experiência
profissional em funções similares; conheci-
mentos de informática, na óptica do utili-
zador, designadamente, profundos
conhecimentos de Word e Excel; facili-
dade de relacionamento interpessoal e co-
municação; assertividade e flexibilidade;
——
Modalidade de Contratação: Contrato de tra-
balho a termo resolutivo nos termos e para
os efeitos da alínea a) do n.º 2 e n.º 3 do art.
140º da Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro –
Código de Trabalho. O contrato terá a dura-
ção necessária à substituição do trabalhador
ausente, caducando no seu retorno. Prevê-se
um prazo de 6 meses ou superior, face aos
motivos da ausência do trabalhador a substi-
tuir, não podendo no entanto determinar-se
um prazo ou data certa.
——
Horário de Trabalho: O tempo de trabalho
consistirá em 35 horas semanais, de
acordo com o horário a estabelecer pela
entidade contratante.
——
Local: Porto
——
Os interessados deverão enviar CV detalhado ao cuidado de Arq.º
José Fernando Gonçalves e Arq.ª Alexandra Pires para o e-mail
recursos.humanos@oasrn.org até ao dia 21 de Abril de 2011.
Os candidatos seleccionados serão convocados para entrevista
10 dias úteis após a data limite de envio de candidaturas.
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Livros

APortugalMMReis.
Obras e Projectos
― António Portugal e 
― Manuel Maria Reis

“Esta edição consiste numa mono-
grafia do trabalho dos arquitectos
António Portugal [1965-2009] e
Manuel Maria Reis, através dos seus
principais projectos e obras. Desde
1990, ano de início da sua activi-
dade, na cidade do Porto, esta dupla
traçou um percurso consistente e
ambicioso nos vários planos da pro-
fissão de arquitecto. Não só sempre
perseguiu obsessivamente o apuro
formal (daí sucessivas vitórias em
concursos de concepção), como
sempre cultivou a resposta eficaz ao
programa de cada projecto. Muitas
das obras realizadas têm relevância
pública, como o Museu do Abade
de Baçal, em Bragança, a Escola
Superior de Tecnologia e Gestão de
Portalegre, a Biblioteca e Arquivo
Municipal de Amarante e a Reitoria
e Museus da Universidade do Porto,
e mérito reconhecido através de
prémios como a Silver Medal da

Pensar a Casa.
Conferências 
da Casa 1
(Livro+DVD)

― Julián Santos Guerrero, 
― Gonçalo M. Tavares e 
― Paulo Mendes da Rocha

A publicação inclui as três confe-
rências organizadas pela Casa da
Arquitectura, em Junho 2009,
quando inaugurou a sua presença
na Casa em Roberto Ivens e pre-
tende ser a primeira de uma série
de colectâneas dedicadas às con-
ferências que irá organizar.

Duas das conferências são apre-
sentadas na sua versão escrita:
A casa como problema, por

 Julián Santos Guerrero, filósofo, 
e A estranha casa do Senhor
 Walser, por Gonçalo M. Tavares,
escritor.

A terceira conferência é um re-
gisto em vídeo e foi proferida por
Paulo Mendes da Rocha, debru-
çando-se sobre o tema Arquitec-
tura: decisão e conhecimento.

“Cada um deles, desde o seu
ponto de vista, falou sobre aquilo
que está por diante quando se pre-
tende pensar um programa e um
projecto. O -pro de um e de outro 
é sempre um problema.” 
Nuno Higino
——
Edição: Associação Casa da 
Arquitectura, Janeiro 2011
PVP: €12
PVP associados: €10,80
Adquira a publicação na Loja da Casa 
ou encomende online, em:
http://tinyurl.com/6esdhvv
Associação Casa da Arquitectura
Rua Roberto Ivens 582, Matosinhos
Tel. 222.404.663/933.301.622
info@casadaarquitectura.pt

Bienal Miami+Beach 2005 ou a no-
meação para o Prémio Secil Arqui-
tectura 1998. 

O livro apresenta 14 projectos 
e obras organizados cronologica-
mente (dos quais 6 projectos até
agora não publicados), com infor-
mação completa de imagens, dese-
nhos técnicos, textos e fichas
técnicas. Dois ensaios críticos, 
da autoria de Hélio Piñon e Nuno
Grande, enquadram pela palavra 
o que os projectos transmitem.”
Jorge Carvalho
——
Mais informações em: 
www.aportugal-mreis.com
www.caleidoscopio.pt
——
Edição: Caleidoscópio
Formato: 25 × 28 cm, encadernado
Número de páginas: 240
PVP: €47,25
ISBN 978-989-658-087-2
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A Sul
Cátia Inês Freches Henriques
Cláudia Neto da Silva Rodrigues
David Alberti de Varennes e Sarmento
David Manuel Louro Pereira
Diana Margarida Brigido Dinis
Diego Sáez Falcón
Dulce Antunes da Silva
Fábio André Gomes Neves
Filipa Isabel Alves Antunes
Gerard Farga i Maronda
Gonçalo Duarte Machado Jorge
Helder Luís Cachinho Laranjeira
Humberto Miguel Aguiar Pereira
Inês Didelet Santos
Joana Magalhães Rola
Joana Meireles Vasques de Carvalho
João Eduardo Faria de Deus
João Luís Feu Telo
João de Ortiz Pimenta
João Tiago de Jesus Marques

Liliana Sofia Marques Miguel
Luísa Martins e Silva
Maria Ana Clode e Laranjeira
Mariana Filipe Neto Fernandes
Marta Cristina Ferreira Martins
Marta Pereira Levezinho
Miguel João Ferreira Diniz
Patrícia Gonçalves Cabaço
Patrícia Raquel Azevedo Pereira
Pedro Alexandre Santos Silva
Ricardo Jorge Ribeiro de Moura
Ricardo de Matos Barata
Rodrigo Lopes Almeida Silvestre
Rui Alberto Pereira Rodrigues
Sara Bartissol Santos
Susana Filipa Neto Silva
Telmo André Vaz Duarte
Tiago Jonas Nogueira Lambuça
Vânia Maria Estácio Geraldes
Vera Lúcia da Costa Aguiar

Arquitectura 
em Público
― Pedro Gadanho

“A afirmação da arquitectura por-
tuguesa através da mediatização
revelou-se uma boa metáfora para
explicar como os media de massa
acolhem, digerem, ampliam, apro-
priam e finalmente deitam fora
qualquer assunto que sirva para
captar a atenção e o share. Diz-se
aqui como o campo arquitectónico
adquiriu pujança, como se reflectiu
e como acabou por ser escruti-
nado na esfera pública. Mas podia
falar-se de arte, culinária, futebol
ou qualquer outra coisa.” 

O que nós vemos,
O que nos olha
― Georges Didi-Huberman

Uma constelação de referências
teóricas e filosóficas (Benjamin,
Freud, Lacan, Fédida, Merleau-
Ponty e Derrida), artísticas e literá-
rias (escultura tumular do Antigo
Egipto e da Idade Média, Fra An-
gelico, Beckett, Joyce, Dante e
Kafka), para propor uma antropo-
logia dos “objectos” de Donald
Judd, Robert Morris e Tony Smith,
capaz de dar conta da inquietante
intensidade e da dimensão de
 sentidos que os constituem. 
Tradução: João Pedro Cachopo 
e Golgona Anghel

A verdadeira 
imagem
― Hans Belting

No quadro da sua antropologia da
imagem, onde se constituem como
parâmetros essenciais a imagem, 
o corpo e o suporte das imagens,
Hans Belting confronta fontes rele-
vantes com breves episódios histó-
ricos e imagens como a Santa Face
de Cristo, a Verónica ou o retrato
de Lutero. Assim se exploram, com
grande minúcia teórica, as férteis
consequências heurísticas desse
choque, com consequências rele-
vantes para a nossa contempora-
neidade. 
Tradução: Artur Mourão
——
Dafne Editora 
Livros de arquitectura 
Rua do Breiner 201
4050-126 Porto 
Tel./fax 22 200 55 79 
dafne@dafne.com.pt
www.dafne.com.pt

Livros

(continuação da secção Novos)

Três recentes edições Dafne 
Uma editora de vão de escada, como  alguém disse dos arquitectos do
Porto, que ensaia a publicação de livros de arquitectura, agora que já 
são mais de mil os potenciais leitores  interessados nesta temática sob 
a forma de escrita reflexiva.
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Agenda

14 ABRIL
Convocatória
ASSEMBLEIA 
REGIONAL DO SUL
Nos termos da Lei e do Estatuto,
convoco a Assembleia Regional da
Secção Regional do Sul da Ordem
dos Arquitectos para reunir em As-
sembleia Ordinária no auditório da
sede nacional da Ordem dos Ar-
quitectos, na Travessa do Carvalho
23, em Lisboa, pelas 20h30 do dia
14 de Abril de 2011, com a se-
guinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1 – Apreciação do Relatório
de Actividades referente a 2010;
Ponto 2 – Apreciação do Plano de
Actividades para o ano de 2011.
Os elementos de informação, le-

galmente exigíveis, encontrar-se-ão
à disposição dos interessados na
Secretaria da Ordem dos Arquitec-
tos, durante as horas normais de
expediente a partir do dia 7 de
Abril de 2011.
Se à hora marcada não estiver

presente, pelo menos, metade dos
membros efectivos, a reunião terá
início, uma hora depois, com a 
presença de qualquer número de
membros.
Lisboa, 16 de Março de 2011
Telmo Pissarra de Abreu da Cruz
O Presidente da Mesa da
 Assembleia Regional do Sul
——
ASSEMBLEIAS DOS NÚ-
CLEOS DE ARQUITECTOS 
18-22h
Eleição de novo secretariado 
para o triénio 2011-2013.
——
REGIÃO DE AVEIRO
Casa Municipal da Cultura,
Edifício Fernando Távora,
Praça da República, Aveiro
——
REGIÃO DE BRAGA
Museu D. Diogo de Sousa, Rua
dos Bombeiros Voluntários, Braga
——
REGIÃO DE COIMBRA
Hotel D. Inês, Rua Abel Dias
Urbano 12, Coimbra
——
REGIÃO DE VISEU
Rua da Árvore 1, Viseu

4 ABRIL
Anúncio do Vencedor
6.ª EDIÇÃO PRÉMIO 
FERNANDO TÁVORA
Mais informações em:
www.oasrn.org > Prémio Fernando
Távora

MARçO 2011
DEZEMBRO 2012
Ciclo Conferências 
DO CONCEITO À OBRA
Estratégia Urbana – Laboratório de
Inovação, em parceria com a Fun-
dação Arpad Szenes – Vieira da
Silva, realiza o ciclo que conta com
a participação de 20 arquitectos
que apresentam a sua obra em 40
conferências, realizadas em Mato-
sinhos e em Lisboa. 

Ao ritmo de uma conferência
por mês, é convidado um arqui-
tecto para expor a sua obra ao
 público em geral, revelando o pro-
cesso criativo, as fases da constru-
ção e a obra finalizada. 
——
7 ABRIL
JOÃO LUÍS CARRILHO 
DA GRAÇA
Auditório da Estratégia
 Urbana, Matosinhos, 21h30
——
5 MAIO
JOÃO PEDRO SERÔDIO
Auditório da Estratégia
 Urbana, Matosinhos, 21h30
Programa das conferências em:
http://tinyurl.com/68x68np 

12/15 ABRIL  
Conferência internacional
12th DBMC, DURABILITY 
OF BUILDING MATERIALS
AND COMPONENTS
Faculdade de Engenharia 
da Universidade do Porto
Os membros da OA-SRN usu-
fruem de um desconto de 10%
sobre o preço da conferência, de-
vendo solicitar o código para inser-
ção no formulário através do e-mail:
comunicacao@oasrn.org.

14 ABRIL
THIRD INTERNATIONAL
CONFERENCE ON ARCHI-

TECTURE AND RESEARCH
Research through Architecture /
Research in Architecture
Auditório Agostinho da Silva,
Universidade Lusófona de Lis-
boa, Campo Grande 376, Lisboa
Tel. 217.515.500 
susana.leonor@ulusofona.pt

15 ABRIL
Candidaturas 
INOV-ART – 3.ª edição
Destinado a jovens entre os 18 e os
30 anos, que possuam qualificação
e/ou experiência comprovada nos
domínios culturais e artísticos a con-
curso, designadamente em Arquitec-
tura e Urbanismo. No âmbito do
Programa de Estágios Internacionais,
são elegíveis as candidaturas conjun-
tas resultantes de acordo prévio
entre candidatos e entidades de
acolhimento e os estágios poderão
ter a duração mínima de 3 meses e
máxima de 6 e realização prevista
entre Julho e Dezembro de 2011. 

Uma iniciativa da Direcção-Geral
das Artes, com o apoio do IEFP. 
Informações em:
http://tinyurl.com/63o4tbv

até 21 ABRIL
Exposição dos trabalhos 
candidatos
PRÉMIO MOBILIDADE’10
Espaço Santa Casa, Rua 
do Carmo 17-21, Lisboa
2.ª a 6.ª feira, 11h30-19h; 
sábados, 10-16h
Das 27 propostas a concurso 
e em exposição, o júri distinguiu 4
trabalhos, o vencedor, da dupla de
 arquitectos João Mourão e Luís
Cordeiro, duas menções honrosas,
e um quarto trabalho, com uma
menção do júri, sem valor pecuniário.

até 24 ABRIL
SNØHETTA . ARQUITECTURA .
PAISAGEM . INTERIORES
Museu da Electricidade, Lisboa.
Terça a domingo, 10-18h
A exposição que chega a Lisboa tem
como curadora Eva Madshus do
Museu Nacional de Oslo –  secção
de Arquitectura – e é apresentada
com o patrocínio do Ministério dos
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Negócios Estrangeiros Norueguês/
Real Embaixada da Noruega, junta-
mente com a Fundação EDP e a
Trienal de Arquitectura de Lisboa. 
Snøhetta recebeu vários pré-

mios, de que se destaca o Prémio
Mies van der Rohe 2009. 
——
12 ABRIL
Conferência, 18-21h30
por Kjetil Thorsen, fundador do
Atelier Snøhetta; segue-se debate
com a participação de Gonçalo
Byrne e Paulo Martins Barata, mo-
derado por Luís Santiago Baptista.
www.snohetta.com

28 ABRIL / 19 MAIO
Exposição e Conferências
IV PREMIO INTERNACIONAL
DE ARQUITECTURA 
RELIGIOSA FRATE SOLE
Espaço Cubo, FA-UTL, 
Pólo Universitário do Alto 
da Ajuda, Lisboa
2.ª a 6.ª, 10-18h
Prémio atribuído pela fundação ita-
liana Frate Sole, que distinguiu com
o primeiro lugar, na edição de 2008,
o convento cisterciense de Novy
Dvur, na República Checa, do arqui-
tecto inglês John Pawson. 
——
Conferências
11 MAIO, 15h
NOVAS IGREJAS
Igreja de Santo António, Portale-
gre, João Luis Carrilho da Graça 
(a confirmar)
Igreja de Paio Pires, Bernardo 
Miranda
——
18 MAIO, 15h
NOVOS CONVENTOS
Convento Dominicano, Alto dos
Moinhos, Lisboa, Paulo Providência
(a confirmar)
Convento de S. Francisco, Beja,
Helena Botelho e Filipe Mónica

CONCURSOS 

A DECORRER

Prémio Micheletti 2011 – Museu
Industrial Europeu do Ano 
O Museu de Portimão é o único
representante português na lista
final dos 19 nomeados para o Pré-
mio, cujo vencedor é anunciado em
Dortmund, na Alemanha, entre 7 e
8 de Abril próximo. Instalado numa
antiga fábrica de conservas, actua-
liza uma actividade económica
local primordial que é representada
de maneira pedagógica e didáctica
e já foi distinguido, entre outras
distinções, em Dezembro último,
com o Prémio Museu do Ano 2010
atribuído pelo Conselho da Europa. 

O projecto de arquitectura é da
autoria dos arquitectos Isabel Aires
e José Cid e do designer Jorge
Cid Barreto, com a colaboração

dos arquitectos Bruno Novo,
Marco Nascimento, Joana Barreto
e Marco Monteiro. 

Mies Arch
Entre as muitas obras nomeadas,
numa primeira fase, para a edição
2011 do Prémio Mies van der 
Rohe contam-se 11 trabalhos
 portugueses: 
• VIVA CMIA Science Museum, 
• Bragança, ABDA architetti/Giulia
• de Appolonia 
• Escola Básica de Leça do 
• Balio, Matosinhos, Atelier Novais
• Carvalho – ANC/Teresa Novais 
• e Jorge Carvalho 
• 2 casas em Santa Isabel,  Lisboa,
• Bak Gordon Arquitectos/Ricardo
• Bak Gordon 
• Escola Secundária Francisco 
• Rodrigues Lobo, Leiria, Inês 
• Lobo Arquitectos Lda/Inês Lobo 
• Musealização do núcleo arqueo-
• lógico, Praça Nova do Castelo 
• de S. Jorge, Lisboa, João Luís 
• Carrilho da Graça, JLCG-arqui-
• tectos, Lda/Joao Luís Carrilho 
• da Graça e João Gomes da Silva 
• Ponte Pedonal sobre a Ribeira da 
• Carpinteira, Covilhã, João Luís 
• Carrilho da Graça, JLCG-arqui-
• tectos, Lda/Joao Luís Carrilho da
• Graça e António Adão da Fonseca
• Remodelação e ampliação da 
• Casa das Caldeiras, Coimbra, 
• João Mendes Ribeiro e Cristina 
• Guedes 
• Arranjos de Superfície do Parque
• de Estacionamento da Praça 
• D. Diogo de Menezes, Cascais, 
• Miguel Arruda Arquitectos 
• Associados, Lda/Miguel Arruda 
• Casa C/Z, São Roque do Pico – 
• Açores, SAMI-arquitectos/Inês 
• Vieira da Silva e Miguel Vieira 
• Casa das Histórias Paula Rego, 
• Cascais, Souto Moura – Arqui-
• tectos SA/Eduardo Souto de 
• Moura 
• EBG – Estação Biológica do 
• Garducho, Mourão, Ventura 
• Trindade Arquitectos/João Maria 
• Trindade 
Conheça pormenorizadamente
cada um destes projectos em
http://tinyurl.com/66qzf6v

Agenda

29 ABRIL
Convocatória
ASSEMBLEIA REGIONAL 
DO NORTE
Clube literário do Porto, 
Rua Nova da Alfandega, 22,
Porto. 20h30

Nos termos da Lei e do Estatuto,
convoco a Assembleia Regional da
Secção Regional do Norte da
Ordem dos Arquitectos para reunir
em Assembleia Ordinária, com a
seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1 Apreciação do Relatório
de Actividades do Conselho
 Directivo Regional do Norte do
ano de 2010;
Ponto 2 Apreciação do Plano de
Actividades do Conselho Directivo
Regional do Norte para o ano de
2011;
Ponto 3 Outros Assuntos.
Os elementos de informação legal-
mente exigíveis encontrar-se-ão à
disposição dos interessados na
 Secretaria da Secção Regional do
Norte, durante as horas de expe-
diente, a partir do dia 18 de Abril
de 2011.
Se à hora marcada, não estiver pre-

sente, pelo menos, metade dos mem-
bros efectivos, a reunião terá  início,
uma hora depois, com a presença de
qualquer número de membros.
Porto, 28 de Março de 2011
José António Bandeirinha
O Presidente da Mesa da Assem-
bleia Regional do Norte
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Sobre o Prémio Mies van der
Rohe, http://tinyurl.com/6hhxeca

Change the Face
15 Maio, entrega de propostas
A União Russa de Arquitectos em
parceria com a DuPont, YEM,
 Architizer e Karo Film lançaram um
concurso que tem como objectivo
redesenhar a fachada do Cinema
Pushkine, um edifício emblemático
no coração de Moscovo. 
Informação e candidaturas:
http://tinyurl.com/5rjrgou

EUROPAN 11
Guimarães, Capital Europeia da
Cultura 2012: um sítio português 
a concurso.
www.europanportugal.pt

RESULTADOS

VHOM Viena House of Music
Sónia Santos, Guilherme Rodrigues
e Diogo Monteiro, alunos do Mes-
trado Integrado em Arquitectura da
Universidade de Évora obtiveram o
1.º prémio ex-aequo neste Con-
curso Internacional de Arquitec-
tura, organizado pela Arch  Medium
e atribuído por um júri constituido
por Josep Maria Montaner (presi-
dente), Laura Spinadel, Jordi Badia,
Adolfo Sotoca e Lluís Carne. Os
também alunos da Universidade de
Évora, Ana Loureiro e João Cruz
obtiveram o 3.º prémio, e Francisco
Cunha e Gustavo Freitas duas
menções honrosas. Dos 416 inscri-
tos no concurso (oriundos de mais
de 30 países), foram seleccionados
30 finalistas, que incluíram 10 tra-
balhos de alunos da Universidade
de Évora. Os projectos premiados
serão publicados na Wettbewerbe
Aktuell e na TC Cuadernos e ex-
postos na Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Barcelona. 

O programa do concurso, que
os alunos desenvolveram na uni-
dade curricular de Projecto Avan-
çado I, leccionada por Pedro
Oliveira e com a coordenação de
João Luís Carrilho da Graça, con-
siste na criação de uma Casa da
Música no Stadpark da Ringstrasse

de Viena, na Áustria. Informações:
http://tinyurl.com/5svt4et

Prémio Arquitectura / 
Cozinhas / Menos de Trinta
Os vencedores foram conhecidos
numa cerimónia organizada pelo
Jornal Arquitectos e pela BSH, pa-
trocinadora do Prémio. O Júri deli-
berou, por unanimidade, atribuir o
prémios em cada uma das catego-
rias, Cozinha Pombalina e Cozinha
Indiferenciada, e ainda uma men-
ção honrosa na primeira categoria
e duas menções honrosas na se-
gunda categoria. 
——
Cozinha Indiferenciada
Vencedores 
• Carlos Daniel Fernandes 
• Baptista e Teresa de Jesus 
• da Silva Costa Ferreira 
Menções Honrosas 
• Inês Silva Xisto 
• Patrícia da Conceição Figueiras 
• de Carvalho 
——
Cozinha Pombalina
Vencedor 
• Sergio Alves do Rêgo Dias 
• da Silva 
Menção Honrosa
• Patrícia da Conceição Figueiras 
• de Carvalho

EM PREPARAçÃO

Concurso Público de concep-
ção para o Museu Nacional 
do Desporto e área envolvente
do Parque Eduardo VII
Com intervenção da OA-SRS.
Informações em:
http://tinyurl.com/5un6a2c
——
Consulte informação actualizada, 
sobre concursos com apoio/ 
assessoria técnica da OASRN 
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
——
Cursos 3R . Novas datas
20 + 21 MAIO
ECO-DESENHO 
17 + 18 JUNHO
ECO-ESTRATÉGIAS 
Orientados pelo arquitecto espa-
nhol Ignasi Pérez Arnal, autor do
livro Ecoproductos, os cursos inte-
gram a 2.ª edição do Ciclo 3R –
Reabilitar, Reutilizar, Reciclar, um
ciclo de formação e de debate
 organizado pela OA-SRN.

14 MAIO / 11 JUNHO
Curso prático 
COORDENAÇÃO DE PROJEC-
TOS E ESPECIALIDADES
Espaço Formação da OA-SRN,
sábados, 9-13h e 14h30-18h30.
No âmbito da 2.ª edição do ciclo de
formação Gestão em Arquitectura,
que decorrerá durante o ano de
2011 e abordará os seguintes temas:
• Auditorias/Revisão de Projectos 
• de Arquitectura
• Fiscalização de Obra
• Direcção de Obra
Inscrições abertas até 6 Maio.

CASA DE CHÁ DA BOA NOVA
E PISCINAS DE MARÉS SÃO
MONUMENTOS NACIONAIS
Duas obras de Álvaro Siza Vieira in-
tegram o “conjunto de imóveis que
se revestem de excepcional interesse
nacional” classificados, por decreto
aprovado pelo Conselho de Minis-
tros a 3 de Março, reconhecido o
seu “valor científico, patrimonial e
cultural (...), aliado aos critérios de
autenticidade, originalidade, raridade,
singularidade e exemplaridade,
 revelados pelo modo como foram
apropriados pelos cidadãos e na
 relevância simbólica que adquiriram,
como lugares das artes e da memó-
ria histórica e política (...)”. 
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Quando pensamos em casa, na nossa casa,
pensamos em lar. O que é um lar? Antiga-
mente, lar era a designação dada àquela
parte da casa em que se acendia o lume
(lar), em que se cozinhava, em que se estava
mais quente. O lar respondia assim às ne-
cessidades de sobrevivência e conforto. Tal-
vez possamos transpor para a noção de casa
esta ideia que originalmente se associava a
lar: conforto e garante de sobrevivência. 

Actividade 1
01. O que é que faz com que uma casa 
seja uma casa?

02. Pode haver casa sem fachada?
03. Pode haver uma casa que não tenha 
porta?

04. Sem paredes é possível fazer uma casa?
05. Pode haver casa que não tenha 
compartimentos?

06. Por que é que existem diferentes 
compartimentos?

07. Para que serve uma fachada?
08. Qual a relação entre uma porta e uma 
fachada?

09. Qual a relação entre paredes e 
compartimento?

10. Uma casa pode ser um compartimento?
11. Um compartimento pode ser uma casa?
12. Uma fachada pode ser uma casa?
13. Para que serve uma casa?
14. Qual a relação entre casa e lar?
15. Tem de haver relação de uma casa 
com as outras?

16. Tem de haver relação de uma casa 
com o sítio em que é feita?

17. Tem de haver uma relação entre uma 
casa e os seus habitantes?

18. Como te relacionas com a tua casa?

Actividade 2
01. Tenta desenhar, em separado:
0a) Uma porta
0b) Uma fachada
0c) Um compartimento
0d) Paredes
0e) Uma casa
02. Será que consegues pôr todos estes 
desenhos num só?

——
Actividade 3
01. Desenha a divisão de que mais gostes 
em tua casa.

02. Desenha uma divisão em que te 
desse prazer. Usa a tua imaginação 
e criatividade

03. É fácil desenhar uma divisão?
04. Qual foi a tua maior dificuldade 
nesta actividade?

——
Actividade 4
Completa as seguintes afirmações de
acordo com o que julgas ser indispensável
para que isso aconteça:
01. Para que uma casa seja bem feita 
é indispensável ……………………………..

02. Para que um jardim seja agradável 
é indispensável ……………………………..

03. Para que alguém se sinta bem no seu 
quarto é indispensável ……………………

04. Para que uma casa seja acolhedora 
é indispensável ……………………………..

05. Para se estar num espaço público 
é indispensável ……………………..……....

06. Para que uma construção não estrague
o ambiente é indispensável ………..…….

07. Para se fazer um desenho é indispen-
sável ……………………..……..……………...

08. Para se ter uma profissão é indispen-
sável …………………………………....……..

09. Para se (gostar de) viver numa cidade 
é indispensável ……………………..……....

10. Para se (gostar de) viver no campo 
é indispensável ……………………..……....

——
Concepção: Maria José Figueiroa Rêgo, investigadora 
pós-doc da FCT, na Faculdade de Letras do Porto
A partir do livro de Gonçalo M. Tavares, O Senhor Valéry
Ilustrações: Rachel Caiano
——
As páginas Programa Educativo / ba podem ser 
descarregadas em http://tinyurl.com/5u76vf6

Programa Educativo

O que é uma casa?
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