
CONCURSO Jornal Arquitectos 2015 - 2017

SESSÃO PRIVADA DE APRECIAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS

ACTA Nº 1

Pelas 11 horas e vinte minutos do dia 5 de Outubro de 2015, no Salão Nobre da Ordem dos  

Arquitectos, sito na Travessa do Carvalho, 21-25, em Lisboa, reuniu o Júri nomeado para o 

Concurso para apreciação e avaliação dos trabalhos entregues a concurso:

• Paulo Serôdio  –  Presidente do Júri, nomeado pelo CDN

• Pedro Dias Costa – nomeado pelo Conselho Nacional dos Delegados

• Michel Toussaint – anterior Director do JA

• Luís Vassalo Rosa – provedor da arquitectura

• José António Bandeirinha  – nomeado pelo CDN

1. A sessão iniciou-se com o Presidente do Júri a fazer uma reflexão sobre o papel que este 

novo Jornal Arquitectos terá no contexto dos últimos concursos para anteriores edições.

2. De seguida, o Júri fez uma avaliação geral sobre as duas propostas, salientando o facto de 

serem apenas duas propostas, muito diferentes uma da outra. A avaliação geral foi no sentido 

de avaliar a pertinência das duas propostas face à proposta do CDN para este novo modelo de 

JA. 

3. Procedeu o Júri, de imediato, a uma avaliação individual das propostas, de acordo com os 

Parâmetros de Selecção das Propostas constantes em Regulamento: 
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- Coerência da proposta - 30%

- Curriculum Vitae da Redação  - 20%

- Programação detalhada para o primeiro ano – 20%

- Estrutura de funcionamento da equipa incluindo cronograma - 20%

- Linha gráfica - 10%

4. O Júri entendeu que a proposta número 1 (Paula Melâneo – Editora Principal) tem uma 

equipa de redacção com um curriculum competente face à natureza do projecto, e apresenta 

uma estrutura de organização e funcionamento detalhada. O projecto editorial não satisfaz 

inteiramente os objectivos do caderno de encargos no que diz respeito aos temas e conteúdos 

estabelecidos pelo CDN para o novo projecto JA 15-17.

5. O Júri entendeu que a proposta número 2 (João Escaleira Amaral – Editor Principal) não 

desenvolveu uma proposta de programação para o 1º ano de funcionamento do JA e embora a 

estrutura organizativa da equipa pelos 4 meios / plataformas do novo JA seja clara quanto à 

distribuição da equipa, não apresenta de forma evidente como esta se relaciona com o 

cronograma estabelecido no caderno de encargos. 

O tratamento dos temas e o seu propósito constituem uma ruptura evidente com as edições 

antecedentes do JA, o que é meritório, mas não o suficiente para uma avaliação mais positiva 

da proposta face ao pouco desenvolvimento apresentado.

6.  O Júri,  atento  ao  Estatuto  Editorial  do  JA aprovado  na  22.ª  reunião  plenária  do  CDN,  

mandato 2014-2016, em 27 de Julho de 2015,   considerou ainda que o Concurso promovido 

pelo CDN da OA para a seleção da Redação e membros que integram o Conselho Editorial do 

JA constitui a modalidade adequada para a satisfação desse objetivo; contudo “Os critérios de 

avaliação” estabelecidos no Programa do Concurso e que o Júri observou não permitem, no 

seu entender,  uma melhor  valorização dos objectivos propostos,  designadamente quanto à 

coerência global da proposta com a finalidade e conteúdos do futuro JA.

7. O Júri procedeu conforme os critérios de avaliação do concurso à votação individual dos 

trabalhos tendo resultado do apuramento da soma das cotações de ambas as equipas que a 

proposta 1 obteve 17,1 pontos (de 0 a 25) e a proposta 2 14,65 pontos (de 0 a 25)  pelo que se  

propõe ao CDN que seja a proposta 1, cuja Editora Principal é a arquitecta Paula Melâneo, a  

desenvolver o projecto JA 15-17.

8. Nada mais havendo a tratar, pelas catorze horas, o Presidente deu por encerrada a sessão,  

da qual foi lavrada a presente acta, que vai ser lida e assinada pelos membros do Júri.

2


