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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021 

Colégio de Património Arquitectónico (CPA)  

 

Este relatório, relativo ao exercício de 2021, inclui atividades conduzidas pelos órgãos sociais eleitos 

para o mandato 2021-2023, que tomaram posse a 8 de abril de 2021.  

Nos termos regulamentares, o Conselho Diretivo Nacional (CDN) designou Manuel Lacerda para 

membro da Comissão Executiva. 

 

Considerado este período, abril-dezembro 2021, foram organizadas duas mesas-redondas e uma visita, 

abertas aos membros do CPA e outros interessados e, sempre que requerido, o CPA respondeu a 

solicitações diretas do CDN.  

 

Mesa-redonda “Intervir em Património Arquitetónico” 17 de abril 2021 

por ocasião do "Dia Internacional dos Monumentos e Sítios" 21 (18 de abril) 

Três casos práticos de intervenção em edifícios classificados na lista do património mundial, pelos 
autores dos seus projetos: 

Intervenções no Convento de Cristo (Tomar) – Arquiteta Luísa Cortesão 
Reabilitação do Mercado do Bolhão  (Porto) – Arquiteto Nuno Valentim 
Projeto para o Museu Nacional de Música no Palácio Nacional de Mafra – Arquitetos Paulo Costa e 
Patrícia Marques 

Videoconferência, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=Eo5GV_zDacw. 

 

No âmbito do Plano de Atividades e o Orçamento, aprovados na 1.ª Assembleia do CPA, em julho de 

2021, o CPA promoveu: 

 

Visita do Colégio do Património Arquitectónico 2 de dezembro 2021 

Visita ao Mosteiro de Odivelas, guiada pela equipa projetista da DEPOF/DGPC, a fiscalização da Câmara 

Municipal de Odivelas e a entidade executante. 

 

1.ª mesa-redonda  

do Ciclo de mesas-redondas 2021/2022  14 de dezembro 2021 

Intervenções em património arquitetónico e urbano: desenho, critérios e metodologias 

Com este ciclo, o CPA coloca em debate diferentes formas de abordagem ao património arquitetónico e 

urbano, respetivas metodologias e soluções conceptuais e construtivas, a partir da apresentação de 

dois casos: 

Edifício da Real Vinícola, Matosinhos – Arquiteto Guilherme Machado Vaz 
Cerâmica Antiga de Coimbra – Arquiteta Luísa Bebiano 

https://www.youtube.com/watch?v=Eo5GV_zDacw
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Videoconferência, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=B4QvSs_r9Ts 

 

De âmbito mais interno, sem visibilidade imediata para os membros do Colégio, o CPA: 

 - Apresentou e discutiu com o CDN o regulamento do Prémio Colégio do Património Arquitectónico, 

que tem como objetivo a valorização dos trabalhos de investigação na área do património 

arquitetónico português ou de origem portuguesa que possuam originalidade ou contribuam 

significativamente para o avanço do conhecimento nessa área, a lançar até final do ano em curso e cuja 

cerimónia de entrega de prémios deverá ocorrer no próximo DIMS’22 (18 de abril). 
 

- Através da coordenadora da Comissão Executiva, Diana Roth, participa na Comissão Técnica (CTT188). 

 

- A convite da Secção Regional Açores (SRAZO), interveio no Seminário de Arquitetura 2021: 

Reabilitação Urbana, a 26 de novembro no Centro de Congressos de Angra do Heroísmo, com a 

comunicação “A importância e os contributos do Colégio do Património Arquitectónico da Ordem dos 

Arquitectos”. 

Formato misto com videoconferência, disponível em  

https://www.youtube.com/watch?v=-LD_cK9URAA 

 
- Indicou dois dos seus membros para integrar o júri do procedimento concursal de seleção 
internacional para o provimento do cargo de direção intermédia de 1.º grau como Diretor do Palácio 
Nacional de Mafra; uma iniciativa da DGPC. 
 
- Vem assessorando o CDN nas questões para as quais seja requisitado na área da intervenção em 
património arquitetónico. 
 
Lisboa, 27 dezembro 2021 
 
 
A Comissão Executiva  
 

https://www.youtube.com/watch?v=-LD_cK9URAA

