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ARQUITECTOS 
DE AVEIRO NÃO APRESENTAM
CANDIDATURA PARA AS ELEIÇÕES 
DO SEU NÚCLEO
Os núcleos são agentes potenciadores do espírito
colectivo de classe fora dos grandes centros urba-
nos do Porto e Lisboa. São, a nível local, represen-
tantes da Ordem no debate disciplinar da arquitec-
tura e das questões do urbanismo e da organiza-
ção do território. São observadores privilegiados
da actividade autárquica, das restantes institui-
ções da administração pública e dos agentes eco-
nómicos do sector.
Não obstante a extensa divulgação efectuada pelo Conselho
Directivo do Norte da convocatória para as eleições do secretariado
do núcleo de Aveiro, quer pelo seu envio por correio, quer pela sua
publicação no mensageiro electrónico, no boletim INFORMAÇÃO
ARQUITECTOS e ainda no jornal DIÁRIO DE AVEIRO verifica-se,
infelizmente, que nenhuma lista se apresentou a sufrágio no prazo
para o efeito estipulado.
Esta inesperada circunstância, quando associada ao número
reduzido de votantes verificado no acto eleitoral anterior,
promovido em Novembro de 2002, parece indiciar um
desinteresse na manutenção deste núcleo por parte dos seus
membros.
Muito gostaríamos que o núcleo de Aveiro, em cuja actual área
territorial residem 354 arquitectos (8,5% dos arquitectos
inscritos na SRN) não se extinguisse e, pelo contrário, adquirisse
nova vitalidade, consentânea com a importância que a
arquitectura e os arquitectos hoje detêm na região, à semelhança
do que se verifica, de resto, na sociedade portuguesa em geral.
Mas compreenderão certamente todos que tal deve ser, antes do
mais, fruto do esforço e interesse dos arquitectos residentes na
própria região.
Os núcleos detêm uma função relevante na estrutura organizativa
da Ordem. Constituem importantes elos de ligação entre os
arquitectos e a instituição. São, sem prejuízo da sua actividade
própria, elementos catalizadores da disseminação das actividades e
serviços das secções regionais pelo território.
Convictos que a ausência de candidaturas se terá devido a outros
motivos que não um desinteresse generalizado na manutenção
do núcleo de Aveiro, e uma vez que o anterior processo eleitoral
se extingui em face da inexistência de qualquer candidatura, este
Conselho Directivo decidiu, na sua reunião ordinária de 12 de
Outubro, lançar novo processo eleitoral, pelo que muito
proximamente será divulgada nova convocatória.
E não o gostaríamos de fazer sem, desde já, aqui lançar um forte
apelo aos arquitectos da região de Aveiro. Para que se mobilizem.
Para que procurem manter o seu núcleo. Para que não deixem
passar em branco esta oportunidade. 
CRISTÓVÃO IKEN

VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DIRECTIVO DO NORTE

PEDRO BANDEIRA
ABRE CICLO DE
CONFERÊNCIAS DE
APRESENTAÇÃO
DE TESES
O arquitecto Pedro Bandeira
vai apresentar o trabalho
«Arquitectura Como Imagem»,
a 29 de Novembro (19h,
auditório da sede da Ordem dos
Arquitectos). Esta conferência
insere-se no ciclo de
apresentação de teses de
mestrado e de doutoramento
agora retomado pela Secção
Regional Sul (Encontros 2). As
apresentações dos trabalhos
de investigação terão uma
periodicidade bimestral,
acontecendo na última terça-
-feira de cada mês, sempre 
às 19h.

ARQUITECTURA 

COMO IMAGEM
Este trabalho de investigação
(ainda em desenvolvimento)
experimentará a seguinte
tese: hoje, a arquitectura é a
produção de imagens. A ser
demonstrada, esta tese
implicará um deslocamento do
lugar da representação –
tradicionalmente associado ao
projecto ou à documentação,
mas raramente à obra. A
invenção da maqueta e do
desenho foi afastando o
arquitecto gradualmente da
componente material da
arquitectura em benefício da
sua componente imaterial. A
actual e abundante produção
de imagens, tecnicamente
perfeitas e descodificadas,
tem permitido e validado um
substituição da realidade por
edificar ou mesmo edificada. A
obra será agora a
representação da imagem –
que reivindica para si, não o
veículo mas o lugar da
arquitectura. Os indícios desta
tese encontrar-se-ão junto de
um pensamento da
arquitectura impaciente ao
tempo e condicionalismos da
obra petrificada. 
Num segundo plano, e
aproximando-nos do âmbito
deste ciclo de conferências,
propõe-se uma reflexão sobre
o que poderá ser um
doutoramento em
arquitectura partindo do
pressuposto acima enunciado:
se o arquitecto é um produtor
de imagens (o termo ‘projecto’
tornou-se demasiado restrito),
se a imagem é sua língua
materna, então será legitimo
que o doutoramento enquanto
prova de especialização tome
a forma e expressão da
imagem.

OLGA QUINTANILHA 1942-2005
Presidente do CDN, 1995-2001

Setembro
Há dez anos a Olga tomava posse como Presidente da ainda AAP,
neste sítio, nesta sala.
É estranho, e também natural, estarmos aqui, ao pé dela. 
(Nesta sede, para muitos de nós estará aqui ainda bem presente a
sua voz, como um dos sons que percorre esta arquitectura). 
Eu disse, naquela passagem de testemunho – não vou apresentar
a Olga, vou apresentar o pianista. O Jordi veio de Barcelona,
aluguei um piano e ele tocou (creio que umas peças de Falla) para
nós todos. Esta era então a nossa nova casa e a música dizia o
que ela dissera dos dias da inauguração da sede 
– foi boa a nossa festa. 
Agora é Setembro, eu tenho um livro para lhe entregar.
A Olga era da dádiva, da luta, da força, da teimosia, da exigência,
do colectivo, e da dádiva.
Bem precisou delas nos 30 anos que connosco viveu em torno da
Associação, principalmente quando foi Presidente, nos mais
difíceis da vida desta casa.
Começámos com a Carmo Matos (que também nos deixou) e um
grupo heterogéneo, mas unido, por volta de 80. A Olga era do
verbo: falar, intervir. E era também do substantivo, pela ideia, pelo
conteúdo, pela aposta generosa na construção de um projecto;
tanto no ofício quanto na vida associativa, descria da aparência e
centrava-se na exigência. Eu dizia que ela era a minha irmã mais
crescida. Ela dizia que aprendia comigo, não sei o quê.
Logo em 82 estivemos numa Direcção que proporcionaría a
resolução de uma crise do modelo associativo, apresentando à
classe as propostas de um novo projecto, que haveriam de fazer
provimento no Congresso de 84, e sustentar o perfil de
organização associativa que ainda hoje somos – centrada na
exigência das condições do exercício da profissão e no Interesse
Público da Arquitectura. 
A Olga acreditava na Arquitectura, como processo.  A sua
diversificada experiência profissional dizia-lhe que a qualidade
não nasce dos truques do desenho, das aparências, mas do
trabalho mais árduo, do compromisso com o real, da
responsabilidade, do profissionalismo, e talvez, como F.L.Wright,
achasse que “profissional é o que faz melhor o seu trabalho,
mesmo quando tem menos razões para isso”.
Nessa fase inicial da luta associativa coube à Olga tratar dos
Concursos, com um projecto mais actualizado de regulação da
encomenda, na dupla vertente de assegurar processos de
qualidade e de dar oportunidades equatitativas para todos. Uma
batalha que nunca está ganha, que tem a ver com o mercado e
com certeza de que as “mãos invisíveis” têm de ser dominadas.
Uma batalha que tem a ver com o quadro internacional, segunda
linha de trabalho associativo da Olga. Pela sua mão, pela primeira
vez a nossa associação trabalhava na escala europeia . 
Nos mandatos do Teotónio, do Silva Dias, do meu, e em parte no
da Helena, representou-nos activamente em várias lutas nessa
dupla dimensão, nacional e internacional, e mereceu sempre a
admiração, por ela e por um país onde a profissão falava cada vez
mais alto, pela Arquitectura. No comité Consultivo para a
Directiva Arquitectura da UE, ocupou-se da formação, a base
estrutural comum da responsabilidade profissional, na Europa.
Internamente a Olga convocava em 93 todas as Escolas de
arquitectura (na verdade menos uma) que se reuniram aqui,
nesta sala, pela primeira vez, para selar o compromisso com a
Directiva europeia.
A Ordem para a Olga foi um programa, mais que um projecto. Não
lhe interessava tanto a forma, não lhe interessava a pompa, nem
o discurso balofo, nem estar na babugem dos poderes, nem via a
Ordem como poder corporativo… mas abraçou o projecto da
Ordem como uma nova etapa – novamente pelos conteúdos:
representação e diálogo institucional, por propostas reais; meios
de trabalho para promover a Arquitectura e a profissão,
estratégia proactiva pela capacidade de intervir; estatuto legal,
para poder exigir…
Lembram-se alguns da coragem com que aqui neste sítio, ainda
nesta sala, perante os seus amigos Jorge Sampaio, Presidente da
República, e Ministros do Governo, levantou a voz, exigindo
respostas urgentes. 
Passado pouco tempo era a primeira presidente da Ordem. Nós
fizemos o mais fácil; ela travou as lutas mais difíceis, na frente
interna: edificar a Ordem, não ceder contra a divisão e a
corrupção, coesionar pelos princípios… foi a sua determinação (o
seu sacrifício posso dizê-lo) e a sua capacidade de mobilizar, no
sentido de exigir de si e dos outros, que nos deram a profissão
mais respeitada que temos hoje. 
Retemos, quando mesmo já frágil, no 1.º Congresso da Ordem,
vimos a Olga afónica, liderar, gritar sem voz, e tratar de que todos
dessem o seu melhor, para que se desenhasse um programa sério
para o mandato seguinte (os princípios da admissão à profissão a
partir de uma formação credível e o programa de abertura à
sociedade com o Ano da Arquitectura).  Para alguns de nós era
difícil acompanhar a Olga, não ficar aquém. Pensando, havia
sempre algo que podíamos ter feito melhor.
Mulher, arquitecta, dirigente, cidadã, a Olga era da força. E
também do afecto. E eu sei de algumas coisas que ela fez para
ajudar, proteger, consertar, a mim, a outros, a nós todos, e não
quis que se soubesse.

Nos últimos anos, umas vezes ligava-me, a querer saber e a
incentivar-me num qualquer projecto. Outras, apontava-me um
silêncio, não ser eu a ligar: afinal é assim, ser irmão mais novo? 
Da última vez, prometi-lhe que nos encontrávamos, em
Setembro. 
PEDRO BRANDÃO

Cara Olga Quintanilha:
Quis escrever-te a semana passada e faço-o, agora, pelos piores
motivos. Perdoa o atraso.
São, apenas, umas linhas para te agradecer todo o teu tempo
passado a lutar pelos Arquitectos e pela Arquitectura. Tantas
vezes, sem a unidade dos Arquitectos mas, sempre, guiada e
motivada pelo teu imenso entusiasmo. Quero, por isso,
agradecer-te a determinação que vi e recebi. Nos conselhos,
assembleias, convenções e congressos, durante os anos da
afirmação e confirmação da Arquitectura, na transição da
Associação a Ordem e na integração na Europa. Uma luta
agressiva e possessiva própria de quem acredita em ideais.
Lembro as nossas cumplicidades criadas e as nossas verdades
confrontadas. Algumas vezes divididos mas, sempre, unidos pelas
grandes causas dos Arquitectos e da Arquitectura, estruturando,
debatendo e colaborando nos livros brancos à procura da
qualificação e credibilização da Arquitectura ou do seu Ensino.
O meu sentimento é, hoje, o de quem perde mais um herói.
Um grande abraço.
JOÃO RAPAGÃO

Colega Presidente Helena Roseta,
quero declarar a Vossa Senhoria o meu profundo pesar pelo
passamento da ilustre colega Olga Quintanilha, Ex-Presidente da
Ordem dos Arquitectos de Portugal.
No presente momento, recordo o seu elevado interesse pelo
desenvolvimento do CIALP, Conselho Internacional dos
Arquitectos de Língua Portuguesa, manifestado sobretudo
durante as memoráveis e produtivas reuniões que mantivemos
por ocasião do Encontro de Luanda, Angola, realizado em 1998.
Estou certo que os nossos colegas de todo o mundo lusófono -
especialmente os demais conselheiros arquitetos que tiveram a
oportunidade de conhecê-la pessoalmente - guardam a sua
imagem do mesmo modo.
Muito cordialmente, 
ARQUITETO JOÃO HONORIO DE MELLO FILHO

DACIANO DA COSTA 1930-2005
Membro Honorário da Ordem dos Arquitectos
O título foi lhe conferido no Dia Mundial da Arquitectura de 2002,
ao lado de Gonçalo Ribeiro Telles e Óscar Niemeyer. 
No mesmo ano era distinguido com o Prémio da Secção
Portuguesa da Associação Internacional de Críticos de Arte. 
No anúncio destes dois factos, o boletim (n.º 113, Junho 2002)
recolheu o seu depoimento, que se transcreve.

A Arquitectura e o Design. Convergência e Destino
O modo de existência do objecto técnico é: urbano, vestígio da via,
e “apara” do carpinteirar a cidade.
É assim que naturalmente Design e Arquitectura convergem no
processo de materialização das estruturas da envolvente da vida.
No acto do projecto repetem, a par, o penoso percurso de
obstáculos – o “corta mato” – que arranca da ideia visível (o
objecto ideal) e acaba no objecto real. Desenho, meios técnicos e
modos de produção do projecto (em companhia participatória)
convergem até àquele momento da sequência, onde a escala e a
dimensão da “coisa” passam a dividir o trabalho e a exigir saberes
tecnológicos e vivências de diferentes realidades, enfim
vocacionados para o controlo de sucessivos acasos em
circunstâncias diversas.
Só aí o Arquitecto e o Designer – nesse ponto de viragem da
convergência à divergência – têm então de compreender, na
prática do seu trabalho quotidiano, os seus próprios modos de
existência. Ainda assim os seus destinos serão tão próximos que
terão de aprender um com o outro a estar do mesmo lado, que é o
lado da utopia da ciade.
DACIANO DA COSTA

ORDEM DOS
ARQUITECTOS
REUNIU 
COM MINISTRO
DAS OBRAS
PÚBLICAS
Helena Roseta, reuniu no
passado dia 19 de Setembro
com o Ministro das Obras
Públicas, Transportes e
Comunicações, eng. Mário Lino.
Da agenda de trabalhos da
audiência, solicitada com
carácter de urgência pela
Ordem, constaram três pontos
essenciais: a Admissão à
Ordem dos Arquitectos,
designadamente a
necessidade de inscrição dos
cursos de arquitectura
homologados em Portugal na
Directiva n.º 85/384/CEE
(Directiva Arquitectos); a
revogação do Decreto 73/73; e
finalmente a apresentação da
Plataforma Tecnológica
Nacional para a Construção.
O Ministro das Obras Públicas
confirmou o empenhamento
do Governo na resolução do
dossier relativo aos cursos de
Arquitectura, em conjunto com
o Ministério do Ensino
Superior. Quanto ao Decreto
73/73, Mário Lino, que foi
subscritor da petição da
Ordem dos Arquitectos
lançada em 2002, garantiu que
muito em breve levará ao
conhecimento das associações
profissionais uma proposta
legislativa sobre a qualificação
dos autores de projecto.
Finalmente, no que diz respeito
à Plataforma Tecnológica
Nacional para a Construção,
iniciativa que tem vindo a ser
debatida entre associações
profissionais e empresariais do
sector e entidades públicas,
como o IMOPPI (Instituto dos
Mercados das Obras Públicas e
Particulares e do Imobiliário) e
o INETI (Instituto Nacional de
Engenharia, Tecnologia e
Inovação), foi já incluída,
segundo confirmou o titular da
pasta das Obras Públicas, no
recentemente anunciado Plano
de Investimentos em Infra-
-estruturas Prioritárias (PIIP).

2006, ANO DO
ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO
Em meados de Outubro, a
Ordem dos Arquitectos e a dos
Engenheiros assim como
associações de paisagistas,
geógrafos e urbanistas foram
convidadas pelo Secretário de
Estado do Ordenamento do
Território e das Cidades, João
Ferrão para uma “reunião
geral de informação e debate”.
Na ordem de trabalhos, duas
questões a acompanhar ao
longo do próximo ano: a
Qualidade (no planeamento,
no projecto e na execução de
obras - facilmente relacionável
com as competentes autorias)
e a proposta de dedicar o ano
de 2006 ao Ordenamento do
Território e Cidades. Estão
programadas novas reuniões
para que o debate prossiga e o
calendário das iniciativas  do
“2006” possa ser definido e
divulgado.

RECURSO
IMPROCEDENTE
UNIVERSIDADE FERNANDO
PESSOA
No âmbito de um recurso
contencioso interposto pela
Universidade Fernando
Pessoa da decisão do
Concelho Nacional de
Delegados da Ordem dos
Arquitectos, sobre o não
reconhecimento do Curso de
Arquitectura e Urbanismo
leccionado por esta
Instituição, o Tribunal
Administrativo e Fiscal do
Porto considerou
improcedente o recurso,
sendo reconhecida à Ordem
dos Arquitectos, a
competência para o
desempenho das funções
emergentes do Decreto-Lei n.º
14/90, de 8 de Janeiro e tendo
a Ordem ganho este processo
judicial.

RECONHECIMENTO
E (NÃO)
ACREDITAÇÃO 
DE CURSOS
O Conselho Directivo Nacional
(CDN) homologou no dia 6 de
Setembro, as propostas do
Conselho Nacional de
Admissão (CNA) de Não
Acreditação dos cursos de
Arquitectura da Escola
Superior Gallaecia (Portaria
n.º 129/2003), Instituto
Superior Manuel Teixeira
Gomes (Portaria n.º
1170/2000) e Universidade
Moderna de Setúbal (Portaria
n.º 858/99). Foi também
homologada pelo CDN a
proposta de Reconhecimento
do curso de Arquitectura da
Escola Universitária Vasco da
Gama (Portaria n.º 87/2001),
válido para os licenciados que
concluam a licenciatura no ano
lectivo 2006/2007.

A NORTE A SUL

OA SRN LANÇA
PRÉMIO
FERNANDO
TÁVORA
No passado dia 03 de Outubro,
celebraram-se um pouco por
todo o país as Comemorações
do Dia Mundial da
Arquitectura, que a Secção
Regional Norte da OA
assinalou com uma
homenagem ao recentemente
desaparecido Arq. Fernando
Távora.
Foi este o dia escolhido para a
apresentação do Prémio
Fernando Távora, numa
organização conjunta entre a
OA SRN e a Câmara Municipal
de Matosinhos, e que teve
lugar  nas instalações do
Museu Quinta de Santiago, em
Leça da Palmeira.
Com a instituição deste
prémio, pretende-se
perpetuar a memória de
Fernando Távora, valorizando
a importante contribuição da
viagem e do contacto directo
com outras realidades, na
formação da cultura do
arquitecto.
Destinado a todos os
arquitectos da OA, o prémio
constitui-se como uma bolsa de
viagem para a melhor proposta
de viagem de investigação. O
Prémio será aberto todos os
anos no Dia Mundial da
Arquitectura, com a
apresentação do júri para o ano
seguinte, e o/a arquitecto/a
premiado/a deverá nessa data
proferir uma conferência de
apresentação da viagem
efectuada. Esta bolsa terá, 
no primeiro ano, um valor 
de 5000¤.
Na cerimónia de lançamento,
no passado dia 3 de Outubro,
acto que foi presidido pelo Arq.
João Pedro Serôdio
(Presidente do Conselho
Directivo Regional Norte) e
que contou com a presença do
Presidente da Câmara
Municipal de Matosinhos,
Narciso Miranda, foi
apresentado o júri para a
primeira edição do Prémio
Fernando Távora. O júri é
constituído neste primeiro ano
pelo Arq. José Bernardo
Távora, Arq. Álvaro Siza Vieira,
Dr. Vasco Graça Moura, Arq.
Manuel Mendes e Arq. Teresa
Novais, esta última em
representação da OA SRN.
Brevemente toda a
informação relativa ao Prémio
Fernando Távora estará
disponível no site da OA SRN,
em www.oasrn.org.
Paralelamente a este suporte
informativo, os potenciais
interessados poderão
acompanhar todos os
desenvolvimentos sobre esta
iniciativa, através do
Mensageiro, newsletter
semanal da OA SRN.

CONSTRUÇÃO
SUSTENTÁVEL 
E ENERGETICAMENTE
EFICIENTE
Sustentabilidade é ainda uma
palavra demasiado ausente. A
consciência emergente da sua
importância levou à realização
de um curso sobre Construção
Sustentável e Energeticamente
Eficiente. Dividida entre
conferências e um workshop,
esta iniciativa, organizada pela
OA-SRN (com a colaboração do
arquitecto Miguel Veríssimo) e
pela Revista Espaços,
pretendeu aproveitar a
composição multidisciplinar dos
participantes para uma reflexão
profunda e abrangente.

CONFERÊNCIAS
Entre as conclusões principais
das conferências, surgiu um
paradoxo – com a evolução da
construção, verifica-se que
muito do conforto das
habitações é hoje conseguido
através de um esforço
insustentável a partir de
energias não renováveis. A
eficiência energética tem por
isso que passar a ser uma das
condicionantes do projecto,
passando as soluções não
apenas pelas energias
renováveis mas pela menor
exigência energética dos
edifícios, podendo ser útil a
criação de sistemas híbridos
(passivos e activos). Têm que
ser exigidos edifícios mais
racionais e ecológicos, nos
quais os materiais renováveis
e reciclados terão uma
importância decisiva. 

WORKSHOP
Foi proposto aos participantes
um programa de intervenção
no antigo Centro Comercial
Dallas, no Porto, actualmente
encerrado, sob a orientação
dos arquitectos Inês Lobo,
José Gigante, Marta Labastida
e Miguel Veríssimo e dos
engenheiros Guilherme
Carrilho da Graça e Paula Mota
Alves. Ao fim de três dias de
trabalho intensivo as seis
equipas apresentaram as suas
propostas que, não
surpreendentemente, tinham
diversos pontos em comum.
Uma das principais conclusões
baseou-se na necessidade da
solução estar inscrita no início
do projecto, evitando a
tecnologia como solução
tardia. Por outro lado, a
valorização dos sistemas
energéticos passivos tornou-
se um dado adquirido, bem
como o reaproveitamento de
materiais. A ideia comum a
todos confirmou a interacção
entre as várias especialidades
como estimulante e
indispensável.
PEDRO JORDÃO, ARQUITECTO

OCTÁVIO DIAZ BÉRRIO LUÍS ROCHA

J-A AO ESPELHO
Antologia 1981-2004
A investigação desenvolvida pelos
quatro editores, Jorge Figueira
(1981-1987: Dos bispos do
moderno às drag-queens do pós-
modernismo), Jorge Nunes (1987-
1993: Anos 80/anos 90,
(in)diferença e resistência), Ana
Vaz Milheiro (1993-2000: Ser
cristalino, em tempo de espelhos)
e Manuel Graça Dias (2000-2004:
Porque “adequado”?) percorre 23
anos do Jornal Arquitectos.

Mais do que uma observação à
lupa, o número especial 218-
219, que corresponde ao
primeiro semestre de 2005 e
foi apresentado no dia 3 de
Outubro no âmbito das
celebrações do Dia Mundial da
Arquitectura, devolve-nos uma
imagem em espelho de
“problemas, políticas,
ambições [que] são também
um retrato dos anos que
atravessaram, uma ilustração
do modo de pensar, fazer,
divulgar e reflectir a
arquitectura, a ilustração de
um determinado desejo de
cidade”, como se lê no texto
introdutório.

Levantamento 
de edições pelos
arquitectos 
que procedam 
ao pagamento 
das quotas em atraso
Por deliberação do CDN, em
reunião plenária de 27 de
Setembro, os membros
efectivos da Ordem dos
Arquitectos que procedam ao
pagamento das quotas em
atraso têm direito a receber as
duas últimas edições do J-A,
caso existam em stock.

PROCESSO
ELEITORAL
18 NOVEMBRO
z DELEGAÇÃO 
DO ALGARVE
z NÚCLEO DO BAIXO
ALENTEJO
z NÚCLEO DO LITORAL
ALENTEJANO
z NÚCLEO 
DO MÉDIO TEJO
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JORGE SAMPAIO, PANCHO GUEDES 
E CHARLES CORREIA MEMBROS
HONORÁRIOS DA ORDEM
O Presidente da República Jorge Sampaio, o
artista e arquitecto Pancho Guedes e o arqui-
tecto Charles Correia são os novos membros
honorários da Ordem dos Arquitectos (OA).
As distinções de Charles Correia e de Pancho
Guedes foram entregues no decorrer da ses-
são solene de comemoração do Dia Mundial
da Arquitectura (3 de Outubro) na sede da
OA, em Lisboa, que teve por tema «Por uma
Arquitectura Global e Local» e procurou
homenagear o trabalho multicultural daque-
les autores. 

Helena Roseta, presidente da OA, revelou que também o
Presidente da República Jorge Sampaio passa a figurar entre os
membros honorários – uma distinção que a OA irá entregar a
Belém – ao lado de figuras notáveis como Frank Lloyd Wright,
Lúcio Costa, Fernando Távora, Paulo Mendes da Rocha, Celestino
Castro ou Nuno Teotónio Pereira, entre outros. 
«O Presidente da República protagonizou o debate sobre a cidade
e sobre a arquitectura como peça fundamental da qualidade de
vida», sublinhou Helena Roseta. 
Charles Correia nasceu em Goa (1930), formou-se na
Universidade de Michigan, nos Estados Unidos e iniciou a sua
actividade profissional em 1958, em Bombaim. É, de resto, na
Índia que estão as suas obras mais significativas. 
O arquitecto Manuel Vicente, que fez a apresentação do seu
trabalho, disse que Charles Correia se destacou «pelo
investimento pessoal nos chamados países em vias de
desenvolvimento. Olhou sempre para o mundo de uma forma
apaixonada procurando respostas que sirvam e deliciem». 
Foi, por diversas vezes, galardoado com algumas das mais
importantes distinções de arquitectura, de que se destacam a
medalha de ouro da União Internacional de Arquitectos e a
medalha de ouro da Royal Institute of British Architects. A
distinção atribuída a Charles Correia foi entregue à embaixadora
da Índia em Portugal, Vijaya Latha Reddy.
Pancho Guedes nasceu em Lisboa (1925), tendo frequentado o
curso de arquitectura na Universidade de Witwatersrand
(Joanesburgo, África do Sul), após passar pela Ilha do Príncipe,
São Tomé e Moçambique. Depois, estabelece-se em Lourenço
Marques (actual Maputo). 
«Reclamo para os arquitectos os direitos e liberdades que
pintores e poetas há tanto tempo detêm». A frase, de Pancho
Guedes, foi projectada na sala e serviu de mote para a
apresentação de um profissional que se reclama «artista». 
Isso mesmo foi salientado por Miguel Santiago, a quem coube a
apresentação de Pancho Guedes: «É um homem da Renascença:
pintor, escultor, moralista [no sentido em que faz moral],
conservador e anarquista, homem da diáspora». 
Pancho Guedes viajou muito e construiu na mesma proporção.
Miguel Santiago que, por força de um trabalho académico,
convive com Pancho Guedes há largos anos, disse que «ao voltar
para Moçambique, Pancho desenvolveu uma obra vastíssima:
mais de 400 projectos quando tínhamos analisado o arquivo
apenas até meio». Não foram só muitos projectos, mas
igualmente variados. «Fábricas, igrejas, prédios de rendimento,
às vezes edificados no mato sem qualquer tipo de máquinas.
Pancho Guedes é irónico e irreverente, está do lado do amor ao
ofício, aos lugares e às gentes». 

Ordem é primeira organização profissional 
a criar serviço educativo
A Ordem dos Arquitectos (OA) vai criar um serviço educativo para
produzir materiais didácticos e, ao mesmo tempo, propor ao
Ministério da Educação que a educação para a arquitectura faça
parte dos currículos do ensino básico. 
Segundo Helena Roseta, presidente da OA, que falava na sessão
solene do Dia Mundial da Arquitectura, o serviço educativo
pretende sensibilizar alunos, educadores e professores para a
importância de compreender a arquitectura e o urbanismo no
sentido de contribuir para que os cidadãos «tenham capacidade
crítica» para conhecerem, informadamente, o que os rodeia.

I LOVE TÁVORA
A OA-SRN estava desde o início do ano a pre-
parar uma série de eventos para o Dia
Mundial da Arquitectura 2005 – 3 de Outubro,
dedicadas ao Arquitecto Fernando Távora. As
tristes circunstâncias levaram-nos a reequa-
cionar o início da programação para finais de
2005 . O início das Comemorações será agora
no próximo dia 10 de Novembro, com o even-
to Reunião de Obra e estender-se-á  até Maio
de 2006 com a festa I love Távora.

SOBRE A OBRA ARQUITECTÓNICA
z Reunião de Obra
Palácio do Freixo, Porto (1996-2003)
Local: Museu dos Transportes, Porto.
Trata-se da dissecação exaustiva da obra, com especial incidência
ao nível do Projecto de Execução e o desenrolar da construção.
Eventos – Exposição; Conferências de diversos intervenientes na
construção da obra; Visita guiada à obra.
Objectivo – Dar a conhecer à sociedade e aos arquitectos o
processo de projecto e construção de uma obra de referência e
da sua complexidade, os seus diversos participantes e
intervenientes.

z Obra Aberta, Visitas guiadas a obras de arquitectura de
Fernando Távora. 
Objectivo – Com estas visitas pretende-se mostrar a arquitectura
do século XX à sociedade e demonstrar o seu valor patrimonial.

Mercado Municipal de Santa Maria da Feira (1953-1959);
Parque Municipal Quintas da Conceição e de Santiago, Leça da
Palmeira (1956-1993);
Casa de Férias no Pinhal de Ofir, Fão (1957-1958);
Pousada de Santa Marinha, Guimarães (1972-1985);
Sistematização do Centro Histórico de Guimarães (1985-1992);
Casa dos 24, Porto (1995-2003).

SOBRE A OBRA PEDAGÓGICA
A VIAGEM
A viagem na perspectiva académica onde a busca pelo
conhecimento se torna o motivo da mesma. 
Ciclo de Conferências (ex. Arq. Alexandre Alves Costa, Joaquim
Vieira (pintor).

A AULA
Ciclo de projecção video das aulas de Teoria Geral da Organização
do Espaço, leccionadas por Fernando Távora no último ano como
docente de arquitectura da FAUP. Cada projecção será
antecedida por uma comunicação de pessoas relacionadas com o
tema, que foram seus Assistentes ou deram continuidade às
cadeiras que Fernando Távora leccionou nas Universidades do
Porto e Coimbra, tais como Arq. Álvaro Siza, Arq. Manuel Graça
Dias, Dr. Paulo Varela Gomes entre outros.

OBJECTIVO
Dar a conhecer às gerações mais novas de arquitectos e aos
estudantes de arquitectura a Obra Pedagógica de Fernando
Távora, assim como momento de reflexão sobre a sua herança.
Local: Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.

SOBRE FERNANDO TÁVORA
Conferência de Arq. Manuel Mendes e Arq. Eduardo Souto Moura.

A Festa
I LOVE TÁVORA
Espaço de homenagem colectiva, para o qual estamos a recolher
material sobre o Arquitecto Fernando Távora (imagens,
apontamentos de cadernos de aulas, histórias, frases,
fotografias, filmes, etc.).

PORQUÊ I LOVE TÁVORA ? 
O Arquitecto Fernando Távora era conhecido pelo seu sentido
de humor e consta que no final de uma aula em 1980, distribuíu
T-shirts com essa inscrição. 

ORGANIZAÇÃO
Secção Regional Norte da Ordem dos Arquitectos  (OA SRN)

Comissariado

Pelouro da Cultura: Luís Tavares Pereira, Filipa Guerreiro, Teresa Novais

José Gigante | evento: I LOVE TÁVORA

Beatriz Madureira | evento: A AULA

Produção | Carlos Alberto Faustino

Toda a programação está já disponível através do site www.oasrn.org

DELEGAÇÕES E NÚCLEOS

Delegação dos Açores
A Delegação dos Açores promoveu, com recurso a diferentes
parcerias, e conforme agendado, três exposições:
«Raul Lino 100 anos depois», que esteve patente em Ponta Delgada,
no Cine Teatro Micaelense, e que na sua inauguração contou com a
conferência do seu comissário, o arquitecto Claudio Sat. 
«Prémio Secil 2004», que esteve patente em Angra do Heroísmo,
no Palácio dos Capitães Generais, e que na sua inauguração
contou com a presença dos arquitectos Nuno Veríssimo e Rita
Palma em representação do CDN.
A exposição foi realizada em parceria com o Instituto Açoriano da
Cultura e com a Casa da Cultura de Angra do Heroísmo.
«Uma Enorme Colagem», de Manuel Graça Dias e Egas José Vieira,
patente na Galeria Fonseca e Macedo em Ponta Delgada.
Os autores da exposição proferiram conferências, sobre os seus
mais recentes trabalhos, em Ponta Delgada e Angra do Heroísmo,
tendo estado presente a presidente do CDRS, arquitecta Leonor
Cintra Gomes. A exposição e conferências resultaram da parceria
com a Galeria Fonseca e Macedo, com o Instituto Açoriano da
Cultura e ainda com a Casa da Cultura de Angra do Heroísmo.

Delegação do Algarve
O Dia Mundial da Arquitectura foi assinalado pela Delegação do
Algarve com duas iniciativas: uma visita às principais obras
realizadas em Faro no âmbito da Capital Nacional da Cultura e um
jantar/plenário. 
As obras visitadas foram o Teatro Municipal de Faro e as de
restauro de preexistências do século XVIII: o Palácio de Capitão-
Mor e a Casa das Figuras. A visita, condicionada pela
programação do Teatro, tendo como data disponível 20 de
Setembro, integrou cinquenta e cinco participantes. Ocupou toda
a manhã e foi acompanhada dos colegas da equipa coordenada
pelo colega Gonçalo Byrne, autor do projecto do Teatro e pelos
colegas ligados aos projectos de recuperação dos edifícios
históricos referidos. À tarde, numa dependência do Teatro,
decorreu um debate sobre as obras visitadas e a requalificação
urbana da área onde se verificaram estas intervenções.
O jantar/plenário teve lugar em São Brás de Alportel por decisão
da Comissão Instaladora da Delegação, no sentido de
descentralizar esta iniciativa, deslocando-a, de forma simbólica,
para um núcleo do interior. Participaram sessenta e cinco
colegas, sendo os principais temas debatidos o contexto regional
e o exercício da profissão, a revogação do Decreto 73/73 e as
eleições para a Delegação do Algarve.
FARO, 6 DE OUTUBRO DE 2005

P’LA COMISSÃO INSTALADORA

LOPES DA COSTA

Delegação de Castelo Branco
A Delegação de Castelo Branco organizou um jantar comemorativo
no restaurante do Hotel Príncipe das Beiras, (Estrada Nacional 18 –
km 63,5 – Sítio da Maria Negra – Donas – Fundão), que incluiu uma
apresentação da reconstrução do projecto do hotel e visita guiada
pelo arquitecto Jorge Farelo Pinto. 

Delegação da Madeira
Organizou, a 3 de Outubro, uma festa de comemoração na Casa
das Mudas.

Núcleo do Médio Tejo
O Núcleo do Médio Tejo da Ordem dos Arquitectos apresenta a
exposição itinerante «GAT de Abrantes – 30 anos de intervenção no
território», que pode ser vista na Biblioteca Municipal António Botto
até 22 de Novembro. A mostra já passou pelos concelhos de
Constância, Mação e Sardoal. Retrata o balanço do longo período de
actividade do Gabinete de Apoio Técnico de Abrantes, sensibilizando
o público para o importante papel que teve na disponibilização de
quadros técnicos qualificados ao interior do país. 
Até 11 de Novembro, a Galeria Municipal de Arte (Praça Raimundo
Soares) recebe a exposição retrospectiva «João Mendes Ribeiro
1992-2002 Arquitectura e Cenografia», «de um dos arquitectos de
referência nacional na área de intervenção do património». 
As exposições, no âmbito das comemorações do Dia Mundial da
Arquitectura, seguem-se a um conjunto de outras iniciativas
organizadas pelo Núcleo do Médio Tejo. Em destaque, no passado
dia 29 de Outubro, esteve a organização de uma visita a edifícios
de referência do século XX localizados em Abrantes: Grémio da
Lavoura (do arquitecto Duarte Castel-Branco), a Assembleia de
Abrantes (de Raul Lino), o Cinema Teatro São Pedro (de Ruy
Athouguia) e o Hotel Turismo (de Lacerda Marques). Em cada um
deles foram colocadas placas informativas como forma de os
valorizar e identificar. Esta acção, denominada «Manifesto Isto é
Arquitectura» pretendeu sensibilizar as populações para a
salvaguarda do património arquitectónico. 
No dia 3 de Outubro foi lançado, na sede do Núcleo do Médio Tejo
(Rua D. João IV, 47/49), o «site» www.oamediotejo.org, «um
instrumento de comunicação que irá disponibilizar dados
importantes para o público e que incluirá ligações a entidades
públicas», houve um jantar comemorativo e a conferência «Casa
Leça-PDA»: Uma Experiência de Estandardização em Habitação
pela MGCB – Arquitectos Associados – grupo de arquitectos que
trabalha para o mercado da habitação colectiva e tem um valioso
trabalho na área da habitação modelar optimizada», segundo
referem os responsáveis do Núcleo. 
A 19 de Outubro, ainda no âmbito das comemorações, passou, no
Cine-Teatro São Pedro (Abrantes), uma sessão de cinema alusiva
à arquitectura.  «O conjunto destas iniciativas pretendeu ter um
cunho de afirmação enquanto acontecimento cultural
proporcionando uma abrangência temática. 
Pretendeu-se que os cidadãos se interessem por esta matéria, a
arquitectura, como meio de desenvolvimento local, reafirmando a
sua importância, seja ela património ou não e como um facto
cultural fundamental para a vida contemporânea». 

Núcleo do Baixo Alentejo
O dia 3 de Outubro marcou a inauguração da exposição dos
trabalhos participantes no concurso para a intervenção no
Recinto do Castelo de Moura, com uma conferência da equipa
vencedora (Intuição Arquitectos, Lda. – Arquitectos Teresa
Lamego e Vítor Lamego). Esta equipa apresentou desenvolvidos
para o Edifício de Apoio ao Turista, Café-Esplanada e Núcleo
Museológico do Aquífero.

Delegação de Leiria
As comemorações foram assinaladas com um jantar.

Núcleo do Litoral Alentejano
O Dia Mundial foi assinalado com a iniciativa «Conversas com…»
sobre Arquitectura e Desenvolvimento Sustentável, promovida
pelo Museu Municipal de Santiago do Cacém/Câmara Municipal
de Santiago do Cacém

FESTA DA ARQUITECTURA EM LISBOA 
A Discoteca LEFT recebeu a festa da Secção Regional Sul 
da Ordem dos Arquitectos, no dia 3 de Outubro. Em destaque
esteve a actuação dos Dead Combo e a passagem de um conjunto
de fotografias de arquitectos que evocaram imagens de viagens.
Nem de propósito, porque no mesmo dia, em Leça da Palmeira, 
foi lançado o Prémio Fernando Távora, que valoriza a contribuição
das viagens e do contacto com outras realidades para a formação
e desempenho profissional dos arquitectos.

DIA MUNDIAL DA ARQUITECTURA 2006
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ISABEL PIRES DE LIMA E MANUEL VICENTE

TUDO SOBRE A ARQUITECTURA DE TERRA EM PORTUGAL, EDIÇÃO ARGUMENTUM 
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EM BUSCA DA ARQUITECTURA 
DO SÉCULO XX
PROGRAMA 
11 NOVEMBRO
09h30 Sessão de Abertura
João Afonso (Secretário Geral da Ordem dos Arquitectos;
Responsável do Projecto IAPXX), Jorge Vaz de Carvalho
(Presidente Instituto das Artes), Luís Hortet (Director da
Fundació Mies Van der Rohe), João Ferrão (Secretário de Estado
do Ordenamento do Território e das Cidades) e Lélio Quaresma
Lobo (Presidente dos Conselhos Directivo e Científico da FCTUC)
10h30 Coffee break
11h00 Início dos trabalhos
Apresentação dos trabalhos da região Norte
Sérgio Fernandez (Coordenador da Equipa Norte)
Apresentação dos trabalhos da região Centro 
José António Bandeirinha (Coordenador da Equipa Centro)
12h00 Conferência
“ Paradigmas da Arquitectura Portuguesa do Século XX” 
Mário Krueger (Professor na FCTUC da Universidade de Coimbra) 
13h00 Almoço
14h30 Início dos trabalhos
Apresentação dos trabalhos da região Lisboa e Vale do Tejo
João Vieira Caldas (Coordenador da Equipa Lisboa e Vale do Tejo)
Apresentação dos trabalhos da região Sul
Michel Toussaint (Coordenador da Equipa Sul)
15h30 Conferência 
“20th Century Portugueses Architecture: 
Modernity between Pride and Melancholy” 
Wilfried Wang (Professor na Universidade do Texas)
16h30 Coffee break
17h00 Mesa Redonda
Arquitectura do Século XX: conhecimento e salvaguarda para quê?
Reflexão sobre a avaliação, relevância e utilidade deste
conhecimento na perspectiva da salvaguarda. Trata-se de
repensar os limites temporais da história da arquitectura como
resposta ao desafio do património moderno. E de equacionar os
caminhos do património do século XX em Portugal. A valorização
do Património tem de passar por um diálogo entre arquitectos 
e economistas, gestores e políticos, agentes e cidadão?
Moderação: Vítor Murtinho (Director do Departamento 
de Arquitectura da FCTUC)
Com Maria Calado (Historiadora; Professora FAUTL),
Maristella Casciatto (Professora na Universidade de Bolonha),
Antonio Pizza (Professor Escola Superior de Arquitectura de
Barcelona), Karim Mechta (Professor em Grenoble; 
Representante da UMAR)(a confirmar) e Gabriel Feld (Professor
da Rhode Island School of Design)
18h00 Encerramento

12 NOVEMBRO
10h00 Início dos trabalhos
Apresentação dos trabalhos da região dos Açores
João Maia Macedo (Coordenador da Equipa Açores)
Apresentação dos trabalhos da região da Madeira
Luís Vilhena (Coordenador da Equipa Madeira)
10h45 Apresentação
Visão global do Inquérito à Arquitectura do Século XX em
Portugal
Ana Tostões (Coordenadora Científica do Projecto IAPXX)
11h15 Coffee break
11h30 Mesa Redonda – debate 
O Património Arquitectónico contemporâneo na construção da
paisagem
Interdisciplinaridade na construção da paisagem. Da
Arquitectura à escala do Desenho Urbano e da Organização do
Território. A salvaguarad do património contemporâneo como
objectivo no quadro da conservação e do desenvolvimento sus-
tentável. A salvaguarda do património construído e da paisagem
do ponto de vista da economia do desenvolvimento e do turismo
cultural. Como harmonizar critérios económicos, patrimoniais e
paisagísticos?
Moderação: Ana Tostões (Coordenadora Científica do Projecto
IAPXX)
Com Nuno Portas (Professor Catedrático da FAUP), Aurora
Carapinha (Arquitecta Paisagista; Prof. Catedrática da
Universidade de Évora), Xavier Costa (Reitor da Escola de Design
Elisava – Univ. Pompeu Fabra) e João Belo Rodeia (Presidente do
Conselho Nacional de Delegados da OA)

12h30 Sessão de Encerramento
Helena Roseta (Presidente da Ordem dos Arquitectos)
Fernando Jorge Rama Seabra Santos (Reitor da Universidade 
de Coimbra) e Isabel Pires de Lima (Ministra da Cultura)

ACÇÃO DE FORMAÇÃO 
INTRODUÇÃO À PEREQUAÇÃO
O Decreto-Lei 380/99 de 22 de Setembro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei 310/2003 de 10 de Dezembro
estipula que os proprietários têm direito à distribuição
perequativa dos benefícios e encargos decorrentes dos
instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares.
Mais estipula que os instrumentos de gestão territorial
vinculativos dos particulares devem prever mecanismos directos
ou indirectos de perequação segundo critérios definidos.
Decorridos seis anos desde a publicação do diploma, continuam a
suscitar-se inúmeras dúvidas sobre a aplicação da perequação. 
Inserido no programa de Formação Contínua da SRS da OA, vai
decorrer uma acção de formação no próximo dia 23 de Novembro,
das 9h30 às 18h00 horas, sobre Perequação.
A acção será orientada pelo engenheiro Jorge Carvalho e pela Dr.ª
Fernanda Paula Oliveira e terá uma introdução teórica e a
apresentação de casos práticos, com o seguinte programa:

23 DE NOVEMBRO
09h30 - 11h00 

1. PEREQUAÇÃO: ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL 
(JORGE CARVALHO)
1.1. Abordagem Global
1.2. Técnicas Perequativas
1.2.1. dos Benefícios
1.2.2. dos Encargos
1.3. Abrangência Geográfica
2. PEREQUAÇÃO: QUADRO LEGAL PORTUGUÊS 
(FERNANDA PAULA OLIVEIRA)
2.1. Princípios
2.2. Competências Legais
2.3. Mecanismos Sugeridos
2.3.1. para a Perequação dos Benefícios
2.3.2. para a Perequação dos Encargos
2.4. Regras Perequativas nos PMOTS
2.5. Regras Perequativas nas U E
11h15 - 13h00

3. UMA PROPOSTA DE MODELO PEREQUATIVO 
(FERNANDA PAULA OLIVEIRA)
3.1. Ideias-base
3.2. Abrangência Geográfica
3.3. Perequação dos Benefícios
3.4. Perequação dos Encargos
4. CAMINHOS PARA UM URBANISMO OPERATIVO 
(JORGE CARVALHO)
4.1. Uma leitura (crítica) sobre o processo de ocupação do
território vs Sistema de Ordenamento Português
4.2. Unidades de Execução, Oportunidade para um Urbanismo
Operativo
4.3. A Perequação, no quadro de Urbanismo Operativo
14h15 - 16h00

5. DEBATE
6. APRESENTAÇÃO DE CASOS (FERNANDA PAULA OLIVEIRA)
16h15 - 18h00

7. APRESENTAÇÃO DE CASOS (JORGE CARVALHO)
8. DEBATE
Ficha de inscrição disponível em www.oasrs.org

«ESPAÇO LIVRE» APRESENTA
DOCUMENTÁRIO SOBRE LOUIS KAHN
10 NOVEMBRO
Um documentário sobre o arquitecto Louis Kahn (1901-1974),
nascido na Estónia, mas emigrante nos Estados Unidos desde
1905, marca o arranque do «Espaço Livre», um ciclo da iniciativa
do Pelouro da Cultura da Secção Regional Sul, que pretende
trazer à discussão as mais variadas temáticas em torno da
disciplina da arquitectura. 
Da autoria de Nathaniel Kahn, o documentário «My architect, a
son’s journey» (2003) passa na quinta-feira, 10 de Novembro, no
auditório da sede da Ordem dos Arquitectos. 
Segue-se um debate moderado pelo arquitecto Pedro Ravara,
com a presença de Manuel Vicente, Raul Hestnes Ferreira e
Alberto Souza Oliveira, três arquitectos que colaboraram com
Louis Kahn. 
Nascido em Osel (Estónia), Louis Kahn veio para Filadélfia em
1905 e, nos anos 20 do século passado, estudou arquitectura
clássica na Europa. Foi professor nas universidades de Yale e
Pensilvânia. Foi galardoado com a medalha de honra da
Associação Alemã de Arquitectos (1965) e medalha de ouro da
Royal Institute of British Architects (1972), entre outras
distinções.

3 > 6
SALÃO IMOBILIÁRIO DE LISBOA
exposição
HABITAR PORTUGAL
2000.2002
Feira das Indústrias de Lisboa,
Parque das Nações, Lisboa

3 > 25 
#04 REUNIÃO DE OBRA [SUL]
PEDRO PACHECO 
E MARIE CLÉMENT
sobre Museu da Luz na Nova
Aldeia da Luz
Dia 3, Inauguração da
Exposição + Conferência, Sede
da Ordem dos Arquitectos,
Lisboa, 21h00 
Dia 5, Visita guiada pelo autor
à obra
Local de encontro: 9.30h,
entrada da Sede da Ordem dos
Arquitectos, Lisboa
Inscrições – máximo 60
pessoas
Tel. 213 241 167

cultura2@org

7 > 13 
DES-CONTINUIDADE:
ARQUITECTURA PORTUGUESA
DO NORTE DE PORTUGAL
Centro de Convenções
FECOMÉRCIO, São Paulo,
Brasil
Sob a designação 
DES-CONTINUIDADE, a cidade
brasileira de São Paulo recebe
de 7 a 13 de Novembro
próximo um conjunto de
eventos – CONFERÊNCIAS,
EXPOSIÇÃO, LIVRO – que
visam a promoção da
arquitectura contemporânea
do Norte de Portugal. 
info@descontinuidade.com 

www.descontinuidade.com

10 
ESPAÇO LIVRE
Sede da Ordem dos
Arquitectos, Lisboa, 21h00
Exibição do documentário 
«My architect, a son’s journey»
(2003), da autoria de Nathaniel
Kahn, seguido de debate
moderado pelo arquitecto
Pedro Ravara, com a presença
dos arquitectos Manuel
Vicente, Raul Hestnes Ferreira
e Alberto Souza Oliveira (três
arquitectos que colaboraram
com Louis Kahn).

10 NOVEMBRO > MAIO 2006
Comemorações do Dia Mundial
da Arquitectura SRN
I LOVE TÁVORA
001. REUNIÃO DE OBRA [NORTE]
PALÁCIO DO FREIXO
Dia 10, Inauguração e
Conferência 
Museu dos Transportes e
Comunicações, Alfândega,
Porto, 21h30
Dia 12, Visita guiada à obra
com o arquitecto José
Bernardo Távora (mediante
marcação prévia).
Palácio do Freixo, Porto, 10h00
Tel. 222 074 250

cultura@oasrn.org

> 11
JMR 92.02 ARCHITECTURAL
ROADSHOW
Galeria Municipal de Arte,
Praça Raimundo Soares,
Abrantes
Quarta a Domingo, 14h-20h00
Tel. 241 372 581
Uma exposição de
arquitectura e cenografia de
João Mendes Ribeiro, que
evidencia todas as áreas de
trabalho do arquitecto na
intervenção do património,
integrada nas comemorações
do Dia Mundial da Arquitectura
organizadas pelo Núcleo do
Médio Tejo da Ordem dos
Arquitectos.
Núcleo do Médio Tejo/OA

Tel. e Fax 241 372 945

n.mediotejo@oasrs.org

11 > 12 
III SEMINÁRIO INTERNACIONAL
IAPXX
Edifício Central, Auditório,
Pólo II da Universidade de
Coimbra
Conferências, Mesas
Redondas, Exposição IAPXX,
Mostra de
Materiais/tecnologias e
interventores no Património,
Visita Guiada
Tel. 213 241 108

iapxx@ordemdosarquitectos.pt

www.ordemdosarquitectos.pt

15
TERÇA TÉCNICA
FACHADA AUTO
SUSTENTÁVEL 
TECNOLOGIA COM
AVALIAÇÃO DO IMPACTO
ENERGÉTICO
Auditório da Sede da Ordem
dos Arquitectos, 18.30h
Promovida pela Technal

22
apresentação do DVD
O ARQUITECTO 
E A CIDADE VELHA
CATARINA ALVES COSTA
com Siza Vieira, Helena
Albuquerque e os habitantes
da Cidade Velha (Cabo Verde)
Auditório da Sede da Ordem
dos Arquitectos, Lisboa, 19h00

29
ENCONTROS2
PEDRO BANDEIRA
Auditório da Sede da Ordem
dos Arquitectos, Lisboa, 19h00

APOIO
DIVULGAÇÃO
7 > 12
SALÃO INTERNACIONAL 
DA CONSTRUÇÃO
BATIMAT 2005 
O DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
Paris Expo, Porte de Versailles,
Paris, França
Tel. 00 33 1 70 59 91 84.

info@batimat.com

www.batimat.com

18
III WORKSHOP
ESTRATÉGIA ENERGÉTICO
AMBIENTAL PARA A CIDADE 
DE LISBOA
Feira das Indústrias de Lisboa,
Parque das Nações, Lisboa
A Lisboa E-Nova, cuja missão 
é contribuir para o
desenvolvimento sustentável
através da promoção,
dinamização e divulgação de
boas práticas a implementar
de forma transversal, está a
organizar o terceiro workshop
dedicado a este tema, em
parceria com a Câmara
Municipal de Lisboa e com a
FIL/Expoambiente.
Este workshop é aberto ao
público e contará com a
participação de alguns dos
principais decisores na área do
planeamento e da gestão
urbana. 
Filipa Marvão

info@lisboaenova.org

www.lisboaenova.org

>19
exposição 
JEAN-PIERRE VASSAL 
& ANNE LACATON 
Institut Franco-Portugais,
Avenida Luís Bívar 91, Lisboa
Tel. 213 111 400

infos@ifp-lisboa.com

www.ifp-lisboa.com

24 > 25
V CONGRESSO DE CONSTRUÇÃO
METÁLICA E MISTA
Centro de Congressos 
de Lisboa (antiga FIL), 
à Junqueira.
Estruturado em 5 grandes
temas, alguns deles ilustrados
por conferências: Arquitectura
e aço (Arq. Andy Bow, Norman
Foster and Partners), Pontes
metálicas e mistas, O aço e o
vidro (Eng. Mike Otlet, WS
Atkins), Grandes projectos
(Aeroporto Francisco Sá
Caneiro – Arq. João Leal, ANA,
Aeroportos e Navegação
Aérea, EP) e Comportamento
do aço em situações de
incêndio.
Tel.: 239 797 219, Fax: 239 405 722.

congresso@cmm.pt

www.cmm.pt/congresso

24 > 25
I CONGRESSO NACIONAL DE
ARGAMASSAS DE CONSTRUÇÃO
Feira das Indústrias de Lisboa,
Parque das Nações, Lisboa
Associação Portuguesa de Fabricantes 

de Argamassas de Construção

Tel. 213 601 220. Fax 213 578 032.

geral@apfac.pt

www.apfac.pt

26
conferência
REABILITAÇÃO URBANA DO
CENTRO HISTÓRICO DE VALENÇA
EDUARDO SOUTO MOURA
Escola Superior Gallaecia,
Largo das Oliveiras, Vila Nova
de Cerveira, 17h00
Tel. 251 794 054. Fax 251 794 055

esc.sup.gallaecia@mail.telepac.pt

www.esgallaecia.com

28
1.º CONGRESSO DE 
REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS 
SANA Lisboa Hotel, Av. Fontes
Pereira de Melo 8, Lisboa
Segundo o organizador, conta
com a presença de
personalidades nacionais na
área de reabilitação e
recuperação de edifícios, aos
vários níveis de intervenção.
Verlag Dashöfer

Edições Profissionais, Unip.,Lda 

Elisa Mealha. 

Tel. 213 101 942. Fax 213 152 597

e.mealha@dashofer.pt

29
workshop
APLICAÇÃO PRÁTICA 
EM PROJECTOS DOS REQUISITOS
DO SECTOR DE ALIMENTAÇÃO 
E BEBIDAS
Auditório do Centro de
Formação Profissional para o
Sector Alimentar, Avenida 25
de Abril 22, Pontinha, 09h-
13h00
Inscrições limitadas ao
número máximo de 80
pessoas.
Tel. 214 789 500. Fax 214 796 120.

cfpsa@cfpsa.pt

www.cfpsa.pt

9 JANEIRO > 3 MARÇO
2.ª edição
CURSO DE AVALIADORES 
DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS
Auditório do Edifício
6,Instituto Superior de
Engenharia de Lisboa, Lisboa
Certificado pela CMVM, é
organizado pelo Centro de
Estudos de Engenharia Civil do
ISEL e coordenado pelo Eng.
Ruy Figueiredo
(Mestre/docente (IST),
Universidade Lusófona,
Consultor em avaliação
imobiliária). 
Inscrição: 1.750 euros 
Tel. 218 317 030.

ceec@dec.isel.ipl.pt

http://sites.isel.ipl.pt/ceec/
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A DECORRER
PRÉMIO MOBILIDADE
Instituído pela Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa e pela
Ordem dos Arquitectos, visa
distinguir o melhor estudo,
projecto ou plano, no domínio
da Arquitectura sob o tema
geral da mobilidade dos
idosos.
Anúncio do Prémio: 2 de
Novembro.
Entrega dos trabalhos: 14 de
Dezembro.
Regulamento destacável nas
páginas 5 e 6.
Rita Palma.

cultura@ordem dosarquitectos.pt

www.ordemdosarquitectos.pt

CONCURSO INTERNACIONAL
CELEBRAÇÃO DAS CIDADES 2
UMA IDEIA PARA A CIDADE
Destinado a Arquitectos e
estudantes de Arquitectura,
esta segunda edição é
organizada pelo CNAPPC
(Consiglio Nazionale Architetti,
Planificatori, Paesaggisti e
Consevatori) e pela Secção
Italiana da UIA com a
colaboração da revista L'ARCA.
Anúncio mundial do Concurso:
30 de Novembro.
www.ordemdosarquitectos.pt

EUROPAN PORTUGAL
ENTREGA DE PROPOSTAS
DO CONCURSO EUROPAN 8
O Europan 8 registou um total
de 180 inscrições no conjunto
das 5 cidades nacionais a
concurso: Coimbra, Figueira da
Foz, Funchal, Palmela e Sintra.
Destas, 57 são de equipas
estrangeiras.
Até à data do fecho da edição
deste Boletim, o secretariado
da Europan Portugal havia já
recebido propostas de mais de
40% das equipas inscritas.
europan@europanportugal.pt

www.europanportugal.pt

www.europan-europe.com

RESULTADOS
AS MELHORES INTERVENÇÕES
ARQUITECTÓNICAS 
PRÉMIO MUNICIPAL 
DE ARQUITECTURA 
DAS CALDAS DA RAINHA 
A segunda edição do Prémio
Municipal de Arquitectura
destacou com o Primeiro
Prémio «Secção de Edifícios
Recuperados» a reabilitação
do edifício n.º 46 da Praça 5 de
Outubro (esquina com a Rua
Coronel Andrada Mendonça),
da autoria do Arquitecto
Alberto de Souza Oliveira, e
uma Menção Honrosa «Secção
de Edifícios Novos» para o
edifício do Staples Office
Centre, da autoria do
Arquitecto Dário Campos
Vieira. 
A cerimónia de entrega dos
Prémios decorreu no dia 20 de
Setembro no Salão Nobre da
Câmara Municipal. 
Nas considerações finais do
relatório, o júri chama «a
atenção para a importância
social e artística da
arquitectura» contando que a

instituição deste prémio «faça
com que exista de futuro uma
mais profunda reflexão sobre
a arquitectura, o lugar e sobre
os aspectos que envolvam a
vida quotidiana das pessoas,
pois interferem com o seu
bem-estar. Deste modo, seria
interessante abrir também o
âmbito do prémio a
intervenções urbanas no
domínio do espaço público.»

ARQUITECTOS PORTUGUESES
PREMIADOS EM PROJECTO PARA
IRLANDA DO NORTE
Os arquitectos portugueses
Matos Gameiro e Carlos
Crespo ficaram em terceiro
lugar no concurso
internacional para a
elaboração de um centro de
interpretação e acolhimento
do grande monumento
geológico conhecido por
Calçada dos Gigantes, na
Irlanda do Norte. 
Outra dupla nacional, Carlos
Sousa Dias e Nuno Santos
obtiveram uma menção
honrosa, juntamente com
concorrentes de Tóquio (Jun
Aoki Associates) e Paris
(Jennifer Carré). 
O concurso internacional, que
recebeu mais de 200
propostas de arquitectos de
todo o mundo, foi ganho por
Roisin Heneghan, da
Henegahn Peng Architecs
(Dublin). Em segundo lugar
classificou-se Riina Palva, de
Helsínquia. 
A Calçada dos Gigantes,
Património Mundial desde
1986, é um vasto conjunto de
cerca de 40 mil colunas de
rocha basáltica, situado junto
à costa setentrional do
planalto de Antrim, na Irlanda
do Norte. 
Na maioria, essas colunas têm
a forma de prismas de
diferentes alturas e de formas
diferentes (hexagonais,
pentagonais e polígonos
irregulares). O monumento
geológico foi formado pela
intensa actividade vulcânica
registada durante a Era
Terciária, há cerca de 50 a 60
milhões de anos. 
O centro de acolhimento
original foi destruído em Abril
de 2000, na sequência de um
incêndio. A Calçada dos
Gigantes constitui a maior
atracção turística da Irlanda
do Norte, com meio milhão de
visitantes por ano. A notícia da
sua «descoberta» foi publicada
em 1693. 

CONCURSOS AGENDANOVEMBRO
ORDEM DOS ARQUITECTOS

REUNIÃO DE OBRA
Ciclo de conferências + exposição + visita guiada a obras de
arquitectura eificadas ou em fase de construção, tendo como
objectivo dar a conhecer a um público alargado a natureza
complexa e interdisciplinar do trabalho do arquitecto, no
processo de obra, focando as fase do Projecto de Execução e
Assistência Técnica à obra. 
O que é um Projecto de Execução? Que elementos o constituem?
Quais as opções de comunicação? Os Projectos de Execução são
todos iguais? Variam de projecto para projecto? Ou de arquitecto
para arquitecto? E a Assitência Técnica? Qual é o papel do
arquitecto na obra? Qual a relação com o cliente? E com o
construtor? 
Ao longo de um ano, seis exposições focarão sobre diferentes
temas de projecto, procurando pôr à vista de todos, colegas,
estudantes de arquitectura, colaboradores de equipas
multidisciplinares, clientes, e público em geral, o trabalho da
arquitectura, como um trabalho de grande investimento na
definição da forma e dos seus elementos construtivos, de
coordenação de equipas e integração de infraestruturas, de
negociação com clientes, empreiteiros e demais intervenientes
em obra, com vista à sua construção de acordo com o Projecto. 
Cada exposição procurará caracterizar, de forma eloquente e
ilustrativa, três momentos complementares: o trabalho no atelier,
a lenta procura da forma, incluindo ensaios de materiais e
amostras, apoio técnico de especialistas, estudo de versões
alternativas, maquetes, etc, caracterizado com os elementos de
estudo do projecto que integram esta fase; a ‘reunião de obra’
propriamente dita, com o projecto de execução, elementos de
procedimentos operacionais, mapas de medições, cronogramas
de trabalhos, e outros, incluindo desenhos de preparação de obra
do construtor, ou desenhos de especialidades; fases da ‘Obra’
descritas através de registos múltiplos, com especial ênfase na
fotografia, procurando documentar a sua evolução e aspecto final.
Esta série organizada e produzida pela OA-SRN tem como base
uma ideia do arqº Pedro Veríssimo, da OA-SRS.
CULTURA OA-SRN

LUIS TAVARES PEREIRA, TERESA NOVAIS E FILIPA GUERREIRO

10 NOV 2005 > 8 JAN 2006
#001 RECUPERAÇÃO DO PALÁCIO DO FREIXO 
FERNANDO TÁVORA E JOSÉ BERNARDO TÁVORA
A recuperação do Palácio do Freixo, da autoria de Fernando
Távora e de José Bernardo Távora, é uma obra exemplar no
campo da recuperação e restauro, promovida pela Câmara
Municipal do Porto através da Agência para a Modernização do
Porto SA, APOR. Ao longo dos anos de projecto e obra (1995-
2003), intervém no conjunto das áreas envolventes numa
estratégia global incluindo o Desvio da Estrada Nacional 108, a
criação de um Parque Público (concluídas em 2003) e a
construção do designado Pavilhão das Descobertas e Parque de
Estacionamento, ainda não executados. 
Em particular, enquanto obra de arte projectada por Nicolau
Nazoni, interessou aos arquitectos “não apenas a sua situação e
forma física mas também o seu significado de valor cultural, mas,
igualmente, a presença do tempo e do uso como definidores e
criadores da sua forma actual, isto é, a consideração do seu
espaço em termos do seu tempo.” Desta forma, “a salvaguarda do
material histórico e a manutenção da autenticidade do edifício ,
foi feita com o objectivo de permitir a adequada reintegração dos
elementos já existentes no seio da nova situação estrutural e
projectual, garantindo a uniformização das leituras que o edifício
pode transportar. Fundamental à compreensão do mesmo e às
suas épocas históricas.”

PROGRAMA
Inauguração e conferência debate com a presença do arquitecto
e outros intervenientes na obra:  5ªfeira, 10 Nov, 21:30h
Visita guiada  à obra com o arquitecto José Bernardo Távora:
sábado, 12 Nov, 10:00h 
Carlos Faustino. Tel. 222 074 250

cultura@oasrn.org

PALÁCIO DO FREIXO, PORTO (1996-2003)
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DESCONTINUIDADE
Sob a designação DES-CONTINUIDADE, a cidade brasileira de São
Paulo recebe de 7 a 13 de Novembro um conjunto de eventos que
visam a promoção da arquitectura contemporânea do Norte de
Portugal. Será a primeira vez que o Brasil recebe um evento desta
envergadura, numa abordagem que compreende a exposição e o
comentário da obra de três gerações de arquitectos que marcam
a arquitectura portuguesa a partir do Norte de Portugal.  
A iniciativa é da responsabilidade da Associação Empresarial de
Portugal (AEP), contando com o apoio de parceiros nacionais e
brasileiros, com destaque para o ICEP, a Ordem de Arquitectos – 

Região Norte, a Faculdade de Arquitectura da Universidade do
Porto, o Centro Português de Fotografia e o Instituto de
Arquitetos do Brasil. 
Para operacionalizar este evento, foi criada uma Comissão
presidida por Valente de Oliveira, contando ainda com a
colaboração no Brasil de João Honório (membro do Instituto de
Arquitectos do Brasil). O comissariado e a coordenação do projecto
estão a cargo dos arquitectos Eduardo Souto Moura, Fátima
Fernandes, Michele Cannatà, Nuno Grande e Jorge Figueira.

BIENAL DE SÃO PAULO
Está a decorrer, até ao próximo dia 11 de Dezembro, em São Paulo, no Brasil, a sexta edição da Bienal
Internacional de Arquitectura, que conta com a participação de três arquitectos portugueses:
Gonçalo Byrne, Eduardo Souto de Moura e Pedro Bandeira. 
Gonçalo Byrne e Souto Moura foram convidados pelo comissariado da Bienal – este ano dedicada ao
tema «Viver na Cidade, Arquitectura, Realidade e Utopia» – e a sua participação é apoiada pela
Ordem dos Arquitectos, através da edição bilingue (português e inglês) dos respectivos catálogos. 
O arquitecto Pedro Bandeira integra a representação oficial portuguesa, com uma intervenção
intitulada “Entrada de Emergência”, organizada pelo Instituto das Artes.

Geografias vivas
Título da proposta de Gonçalo Byrne. São seis projectos do seu atelier, distribuídos por maquetas e
painéis, acompanhadas de um vídeo-instalação onde o arquitecto cruza conversas que teve com
várias personalidades, do presidente da República Jorge Sampaio, ao arquitecto italiano Vittoria
Gregotti, passando por Siza Vieira, Nuno Portas e o arquitecto paisagista Jorge Nunes. 
Sobre temas de diálogo comuns como o tempo, a paisagem ou o poder, os diálogos a cinco vozes
percorrem uma variedade de caminhos. Álvaro Siza, diz sobre o Chiado: “Quando acabou o Chiado
senti um certo desapontamento; mas um desapontamento com um sinal um pouco diferente,
porque no meio daquela riqueza que o tempo e os homens foram criando - que é a Baixa de Lisboa -,
é evidente que uma obra acabada de fazer ou está aberta ao que de novo se faça, ou então está no
grau de acabamento necessário e não está apta a envelhecer bem”.
Jorge Sampaio, por seu lado, prefere as relações de poder na cidade. “Uma cidade só vive se estiver
em permanente conquista, se procurar novidade e se mostrar competitiva. Hoje, se não for
competitiva não existe dimensão de projecto a transmitir às pessoas e estas rapidamente se
desinteressam”, diz o presidente da República.
Na selecção de obras que levou até S. Paulo, Byrne incluiu a Casa de Província do Brabante
Flamengo, em Lovaina, Bélgica (1998-2003, construído), o Centro de Coordenação e Controlo do
Tráfego Marítimo do Porto de Lisboa (1997-2001, construído), o Complexo do Cais do Carvão (1990-
1999, em projecto), o Clube Naval do Funchal (1993-2001, construído), o projecto do Grande Espaço
Coberto para Assembleias e Presbitério do Santuário de Fátima (1998), o Museu do Mosteiro de
Alcobaça e Reconversão da Envolvente Próxima (1991-2005, construído) e finalmente o Parque
Forlanino, em Milão.

“O projecto cria o lugar, e isto tanto pode ser um não-lugar, uma rede, um movimento, como uma
parte de cidade. Houve um alargamento do conceito de lugar. De facto, a cidade hoje gera-se nos
pontos de passagem e de encontro”, escreve o arquitecto no preâmbulo do catálogo.

22 habitações
Eduardo Souto de Moura, por seu lado, apresenta os projectos de 22 habitações unifamiliares, em
painéis, maquetas e pequenos textos, propondo uma reflexão sobre a sua obra a partir de uma
referência – o habitar. “A decisão de selecção só com casas unifamiliares é a que considero mais
coerente, pois é o laboratório onde é possível ‘experimentar’ tipologias, linguagens e materiais”, lê-se
no catálogo da exposição que a OA edita.
Abrindo com a Reconversão de uma Ruína no Gerês, a selecção de Souto Moura abarca alguns
projectos não construídos passando por obras importantes da arquitectura doméstica recente,
como a Casa de Moledo, por exemplo.
Em maqueta, estão expostas na Bienal a Casa do Cinema de Manoel de Oliveira, no Porto, a Casa 1 de
Miramar, a Casa em Tavira e a Casa de Moledo.

250 maquetas para 200 000 visitantes
Além de Eduardo Souto de Moura e de Gonçalo Byrne, outros 10 arquitectos estão presentes na
Mostra de Arquitectos Convidados Estrangeiros: Alberto Campo Baeza e Bonell i Gil (Espanha), José
Cruz Ovalle (Chile), Ricardo Legorreta (México), Henri Ciriani (França), Hans Hollein (Áustria), Rafael
Viñoly e Richard Meier (Estados Unidos), Thomas Herzog (Alemanha) e Vittorio Gregotti (Itália). Ao
todo estão expostas no edifício do Parque Ibirapuera, concebido por Oscar Niemeyer, cerca de 250
maquetas.
Para esta edição da Bienal Internacional de Arquitectura de São Paulo, considerada um dos mais
marcantes eventos de arquitectura da América Latina, são esperados para cima de 200 mil visitantes
– número do total de visitantes da edição de 2003. Para se ter noção da dimensão do acontecimento,
basta recordar que a Bienal de Veneza registou na última edição 65 mil visitantes.
Durante a Bienal estarão expostos cerca de 200 projectos de 13 países, escolhidos pelo valor
arquitectónico e pela aproximação à realidade das pessoas, numa área de 28 mil metros quadrados.
Quase 70 escolas de todo o mundo participam no Concurso Internacional de Escolas de Arquitectura,
entre as quais uma portuguesa, a Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto.

GONÇALO BYRNE

Casa da Província do Brabante Flamengo, 
Lovaina, Bélgica
Imaginou-se o edifício como dispositivo doseador que articula, de
modo cinematográfico, interiores e exteriores, espaço público e
privado, permitindo que o próprio contexto o habite.
Essa dupla habitabilidade, entre o chão e o céu, entre limites
naturais e fronteiras construidas, procura celebrar o
protagonismo dos espaços de relação, de um sistema de vazios
que se alimenta e simultâneamente nutre a cidade em seu redor.

EDUARDO SOUTO DE MOURA 

Casa na Rua do Crasto
Uma casa à face da rua, com 3 pisos.
A distribuição das plantas, faz-se conforme um programa nunca
até aí ensaiado por mim
Uma escada desenvolve-se num saguão vertical que os liga.
A fachada para a rua, depois de uma visita a Viena (Loos), faz-se
com janelas, dispostas antropoficamente quase em simetria, com
o desenho de um tubo de queda.

PEDRO BANDEIRA

Entrada de Emergência
A instalação será constituída por 4 condutas, normalmente
usadas para despejo de entulho de obras, fixadas a uma estrutura
de andaimes de forma a simular a ligação entre o exterior e o
interior. Para enfatizar o sentido de entrada as condutas deverão
“aspirar”, ao contrário de “despejar”. Consequentemente, vamos
encontrar no espaço da representação nacional pedaços de terra
com plantas do jardim exterior ao edifício da Bienal. Pretende-se
que a paisagem urbana deixe de ser mera cenografia emoldurada
pelos caixilhos do alçado para passar a ser interveniente no
espaço da Bienal.

Programa de actividades
CICLO DE CONFERÊNCIAS 
Representantes das sucessivas gerações de arquitectos
portugueses e brasileiros apresentam a sua perspectiva sobre a
arquitectura do Norte de Portugal e a sua influência na
arquitectura internacional. 
Oradores confirmados: 
De Portugal: Álvaro Siza Vieira, Eduardo Souto de Moura, Jorge
Figueira, Nuno Grande, João Pedro Serôdio, João Luís Carrilho da
Graça, Manuel Graça Dias, ARX Portugal, Fátima Fernandes e
Michele Cannatà. 
Do Brasil: Décio Tozzi, Paulo Bruna, João Filgueiras Lima, Sylvio
Sawaya, Paulo Mendes da Rocha, Miguel Pereira, João Melo e Franco.

EXPOSIÇÃO DE ARQUITECTURA
Constituída por esquiços originais, desenhos de projecto,
maquetas, fotografias e vídeos de obras seleccionadas da
Arquitectura Portuguesa Contemporânea, é estruturada em três
momentos, “Cidade Moderna”, Edifícios Modernos” e
“Descontinuidade”.

LIVRO/CATÁLOGO
Este documento apresenta todo o material gráfico exposto (50
obras de seleccionadas) contemplando dados biográficos dos
respectivos autores e um conjunto de textos da autoria de
arquitectos e críticos portugueses e brasileiros.

CICLO DE DOCUMENTÁRIOS/VÍDEOS 
Apresentação de filmes sobre as obras portuguesas seleccionadas,
comentadas pelos autores e por críticos convidados, procurando
criar uma relação de intimidade com o espectador. 

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA
Iniciativa organizada pela AEP e pelo Centro Português de
Fotografia, com o intuito de destacar o carácter estético da
arquitectura portuguesa através da fotografia. 

VISITAS CULTURAIS A PORTUGAL
Organização de viagens ao Norte de Portugal, pelos principais
itinerários arquitectónicos.

PORTUGAL “EXPORTA” ARQUITECTURA PARA O BRASIL


