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CONVOCATÓRIAS
ASSEMBLEIA REGIONAL DO SUL
23 de Fevereiro, 20h30
Nos termos da Lei e do Estatuto, convoco a Assembleia Regional do Sul
da Ordem dos Arquitectos para reunir em Assembleia Ordinária na Sede
da Ordem, Edifício Banhos de São Paulo, Travessa do Carvalho 23, 
em Lisboa, no dia 23 de Fevereiro de 2006, pelas 20.30 horas, 
com a seguinte Ordem dos Trabalhos:

Ponto 1
Aprovação de Actas

Ponto 2
Apreciação do Relatório de Actividades referente a 2005

Ponto 3
Apreciação da Proposta de Plano de Actividades para o ano de 2006 

Os elementos de informação, legalmente exigíveis, encontrar-se-ão 
à disposição dos interessados na Secretaria da Ordem dos Arquitectos,
durante as horas normais de expediente, a partir do dia 16 de Fevereiro
de 2006. 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, 9 de Janeiro de 2006

O Presidente da Mesa da Assembleia Regional do Sul

VICTOR MANUEL MESTRE DE OLIVEIRA

ASSEMBLEIA REGIONAL DO NORTE
16 de Março, 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 no Auditório da Fundação Maria Isabel Guerra
Junqueiro e Luís Pinto de Mesquita Carvalho, sito na Rua D. Hugo 15, no
Porto, pelas 20.30 horas do dia 16 de Março 2006, com a seguinte Ordem
dos Trabalhos:

Ponto 1
Apreciação do Relatório de Actividades do Conselho Directivo Regional do
Norte do ano de 2005

Ponto 2
Apreciação da Proposta de Plano de Actividades do Conselho Directivo
Regional do Norte  para o ano de 2006 

Os elementos de informação, legalmente exigíveis, encontrar-se-ão 
à disposição dos interessados na Secretaria da Seccão Regional do Norte,
durante as horas de expediente, a partir do dia 9 de Março de 2006. 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.

Porto, 23 de Janeiro de 2006

O Presidente da Mesa da Assembleia Regional do Norte

CARLOS PRATA

EDITAIS
Processo 
Disciplinar n.º 16/2002
João Pedro Serôdio, Presidente 
do Conselho Directivo Regional 
do Norte da Ordem dos Arquitectos,
no cumprimento das competências
atribuídas pelo n.º 1 do art.º 66.º 
do EOA Estatuto da Ordem dos
Arquitectos: FAZ SABER que o
Conselho Regional de Disciplina 
do Norte da Ordem dos Arquitectos,
por Acórdão datado de 13 de Abril
de 2004, entretanto transitado em
julgado, referente ao Processo
Disciplinar n.º 16/2002, em que 
é Participante Silva Barros &
Companhia, L.da, considerou que 
o arguido Arq. José Paulo Tedim
Fonseca, membro n.º 4887N,
residente na Travessa D. Maria
Faria, 54, 2.º D, em Águas Santas, 
na Maia, violou o disposto na alínea
c) do n.º 2 do art.º 49.º do EOA, pelo
que foi condenado pela prática da
infracção disciplinar na pena de: 

censura 
nos termos da al. b) do n.º 1 do
art.º 55.º do EOA. Para constar 
se passou o presente edital que
vai ser afixado e publicado de
harmonia com as disposições
legais aplicáveis.

Porto, 14 de Dezembro de 2005

JOÃO PEDRO SERÔDIO

Processo 
Disciplinar n.º 07/2004
João Pedro Serôdio, Presidente 
do Conselho Directivo Regional 
do Norte da Ordem dos Arquitectos,
no cumprimento das competências
atribuídas pelo n.º 1 do art.º 66.º 
do EOA  Estatuto da Ordem dos
Arquitectos: FAZ SABER que o
Conselho Regional de Disciplina 
do Norte da Ordem dos Arquitectos,
por Acórdão datado de 27 de Abril
de 2005, entretanto transitado em
julgado, referente ao Processo
Disciplinar n.º 07/2004, em que são
Participantes os Condóminos do
Prédio sito à Rua Eça de Queirós,
n.º 97, em Vila do Conde, considerou
que o arguido Arqt.º Germano
Manuel Torres de Castro Pinheiro,
membro n.º 746N, residente na Rua
do Carvalho, 109, 1.º E A, no Porto,
violou o disposto no n.º 2 do art.º
45.º e na alínea c) do n.º 2 do art.º
49.º do EOA, pelo que foi condenado
pela prática da infracção disciplinar
na pena de: 

censura
nos termos da al. b) do n.º 1 do
art.º 55.º do EOA. Para constar 
se passou o presente edital que
vai ser afixado e publicado de
harmonia com as disposições
legais aplicáveis.

Porto, 14 de Dezembro de 2005

JOÃO PEDRO SERÔDIO

Processo 
Disciplinar n.º 24/2004
João Pedro Serôdio, Presidente 
do Conselho Directivo Regional 
do Norte da Ordem dos Arquitectos,
no cumprimento das competências
atribuídas pelo n.º 1 do art.º 66.º 
do EOA  Estatuto da Ordem dos
Arquitectos: FAZ SABER que o
Conselho Regional de Disciplina 
do Norte da Ordem dos Arquitectos,
por Acórdão datado de 16 de Maio
de 2005, entretanto transitado em
julgado, referente ao Processo
Disciplinar n.º 24/2004, em que 
é Participante o Instituto Portugiuês
do Património Arquitectónico,
Direcção Regional do Porto,
considerou que o arguido Arqt.º
Napoleão Helder Figueiredo Moreira
de Carvalho, membro n.º 8642N,
residente na Rua da República, 191,
r/c, em Fafe, violou o disposto na
alínea d) do art.º 48.º do EOA, pelo
que foi condenado pela prática da
infracção disciplinar na pena de: 

censura 
nos termos al. b) do n.º 1 do art.º
55.º do EOA. Para constar se
passou o presente edital que 
vai ser afixado e publicado de
harmonia com as disposições
legais aplicáveis.

Porto, 14 de Dezembro de 2005

JOÃO PEDRO SERÔDIO

A SUL A NORTE
NÚCLEO DE ARQUITECTOS DE AVEIRO
Eleição de secretariado 2006-2007
16 de Fevereiro, 21 horas
HOTEL IMPERIAL, à Rua Doutor Nascimento Leitão, Aveiro 
Reunião da Assembleia do Núcleo

TABELA DE
PAGAMENTOS
2006
Conforme referido na edição
anterior, os valores das Quotas,
Jóias e todas as Taxas de 2006 
não sofrem agravamento em
relação à tabela de 2005.

Quota ¤190.00

Jóia ¤95.00

Certidão Anual 
ao abrigo do Art.º 4.º ¤50.00 

Certidão para fins específicos 
ao abrigo do Art.º 6.º ¤10.00

Certidão para efeitos de
obtenção de emprego ¤0

Emissão de 2.ª via 
de Certidão ¤10.00

Regulamento de Admissão
Pedido de 
Inscrição Temporária 
(Art.º 7.º, n.º 7 do RA) ¤285.00

Renovação anual da inscrição
temporária ¤190.00

Prova de Admissão ¤150.00

Recurso da Prova 
de Admissão ¤100.00 

Estágio e Formação ¤300.00

Acções de Formação
Complementar e Apoio 
ao Estágio ¤130.00

Avaliação Curricular 
e Formação ¤300.00 

Reconhecimento de cursos
(Art.º 7.º, n.º 8 do RA) ¤3 500.00 

Acreditação 
de cursos ¤10 000.00

REGIME LEGAL 
DA PROTECÇÃO DO
DIREITO DE AUTOR
OBRAS DE
ARQUITECTURA 
E URBANISMO
As obras de arquitectura, urbanismo
e design encontram-se protegidas ao
abrigo do Código do Direito de Autor
e dos Direitos Conexos, constando
das criações originais elencadas nas
alíneas g) e l) do seu artigo 2.º. O
registo do direito de autor abrange
os desenhos, projectos e esboços e
obras plásticas de arquitectura e do
urbanismo, nas mesmas condições
de qualquer obra literária, artística
ou cientifica, que seja original. A
Inspecção Geral das Actividades
Culturais – IGAC – é a entidade
pública responsável pelo registo da
"propriedade intelectual" e
disponibiliza, no site, os formulários
necessários para o efeito.

http://wwwigac.ml.pt/

LIVRO DE RECLAMAÇÕES
ARQUITECTOS NÃO 
SÃO ABRANGIDOS
Os serviços de apoio à prática
profissional da OA-SRNorte têm
sido alvo de pedidos de informação
sobre a aplicação do Decreto-Lei
n.º 156/2005, de 15 de Setembro,
que estabelece a obrigatoriedade
de disponibilização do livro de
reclamações a todos os
fornecedores de bens ou
prestadores de serviços que
tenham contacto com o público 
em geral. Informamos todos os
Colegas que, em conformidade 
com o anexo I do referido diploma,
os arquitectos ou empresas que
prestam serviços de arquitectura
não se encontram abrangidos por
esta exigência.

ORDEM PÕE TERMO
A ACÇÃO JUDICIAL 
CONTRA SINDICATO DOS
QUADROS E TÉCNICOS
DE DESENHO
A Ordem dos Arquitectos chegou a
acordo com o Sindicato dos Quadros
e Técnicos de Desenho para pôr
termo a acção judicial que moveu
contra aquele Sindicato no Tribunal
Administrativo e Fiscal de Lisboa. O
processo foi desencadeado quando
a Ordem tomou conhecimento de
que o Sindicato havia emitido uma
certidão a habilitar um licenciado em
arquitectura, não inscrito na Ordem,
para demonstrar a sua competência
profissional para subscrever
projectos de arquitectura junto de
uma Câmara Municipal. Perante o
reconhecimento pelo Sindicato de
que, efectivamente, havia invadido
as atribuições legais da Ordem dos
Arquitectos, e de que o facto não
voltará a repetir-se, foi posto termo
ao litígio judicial em causa.

TODAS AS
SEMANAS NA TSF
O DIA DA ORDEM
Helena Roseta, José Mateus, Nuno
Portas e Manuel Graça Dias são os
intervenientes na rubrica semanal
«Na Ordem do Dia» que vai para o ar
todas as terça-feiras, na TSF. A TSF
convidou, em Outubro de 2005,
médicos, advogados, economistas,
arquitectos, biólogos e engenheiros,
a pronunciarem-se sobre temas da
actualidade que interagem com as
respectivas áreas profissionais. 
Em colaboração com a OA, «Na
Ordem do Dia» das terças-feiras
são os arquitectos quem têm a
palavra, às 18h50 (com repetição
aos sábados às 12h50). 

http://tsf.sapo.pt/online/radio/index.asp

PORTALEGRE
GANHA
DELEGAÇÃO 
A OA – SRS passa a contar com
mais uma delegação, sedeada em
Portalegre. A proposta de criação
desta delegação foi feita numa
reunião de arquitectos que
residem no distrito alentejano, 
a 5 de Novembro de 2005. A 6 de
Dezembro, o Conselho Regional 
de Delegados aprovou a criação 
da Delegação, que ainda não tem
sede. A Comissão Instaladora 
é constituída por António José
Ribeiro Realinho, Joana Ribeiro 
da Silva Ferreira de Andrade, 
João Augusto Simão Ramalho
Lopes Sequeira, José Júlio Kuski
de Araújo Vieira, José Manuel
Pernão Nunes e Luís António 
Cara de Anjo Sequeira.

Delegação de Portalegre

Arq. Joana Andrade

jolis@mail.pt

NO ALGARVE

SEMINÁRIO SOBRE
ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO
A OA – SRS organiza um seminário
sobre Ordenamento do Território
no Algarve com um painel de
convidados diversificado, em data
a anunciar. Inicialmente, o evento
esteve previsto para Janeiro. 
O objectivo é trazer à discussão as
questões de ordenamento e
planeamento numa zona do
território marcada pela forte
pressão urbanística e onde a
inevitabilidade de pensar o
território no futuro se apresenta
como inquestionável. 
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73/73
33 ANOS DEPOIS
O Projecto de Lei para revogação do Decreto 73/73 que a Ordem
entregou no Parlamento (no passado dia 23 de Novembro), no âmbito 
da Iniciativa Legislativa de Cidadãos, foi formalmente admitido no 
dia 19 de Dezembro, tendo sido registado com o número 183/X. Uma
informação dos serviços parlamentares indica que o diploma baixou 
à 11.ª Comissão Parlamentar (Trabalho e Segurança Social).
Foi dado conhecimento da entrega da iniciativa «Arquitectura: 
Um direito dos cidadãos, um acto próprio dos arquitectos» ao Ministro 
da Presidência, Ministro dos Negócios Estrangeiros, Ministro das Obras
Públicas, Transportes e Comunicações, Ordem dos Engenheiros, Instituto
dos Mercados de Obras Públicas  e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI) 
e Associação Nacional de Engenheiros Técnicos. Foram também
solicitadas audiências para apresentação da mesma iniciativa à
Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), aos Grupos
Parlamentares dos partidos representados na Assembleia da República
(AR). A Ordem foi recebida pelo PSD, em 14 de Dezembro, e pela Comissão
Parlamentar, a 24 de Janeiro. Após a sua admissão na AR, a Iniciativa
Legislativa de Cidadãos terá de ser rapidamente votada. A Lei 17/2003
marca prazos muito curtos para todo o processo: a Comissão Parlamentar
do Trabalho e Segurança Social tem 30 dias para se pronunciar (que
podem ser alargados se houver debate público), findos os quais o
agendamento para uma das 10 reuniões plenárias seguintes é obrigatório,
a fim de haver uma votação na generalidade. A votação na especialidade é
feita em Comissão, no prazo máximo de 30 dias, tendo a votação final
global de ocorrer até 15 dias depois. Desta vez a votação parlamentar terá
força de lei.
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SUL
TERRITÓRIO 
E PRÁTICA 
EM DESTAQUE
PARA O ANO DE 2006
ELEGEMOS COMO TEMA 
A PRÁTICA PROFISSIONAL 
E A CONSTRUÇÃO DO
TERRITÓRIO. AS ACÇÕES E
INICIATIVAS PROGRAMADAS
CENTRAM-SE EM TEMAS E
PROBLEMAS RELACIONADOS
COM O EXERCÍCIO DA
PROFISSÃO, PROCURANDO
CORRESPONDER AOS
INTERESSES DOS
ASSOCIADOS E DAR
RESPOSTA A SOLICITAÇÕES,
DIFICULDADES, PROBLEMAS
OU DESAFIOS QUE SE
COLOCAM AO EXERCÍCIO DA
PROFISSÃO NA ACTUALIDADE.
Exposições, debates e
conferências contribuirão para 
a disseminação de boas práticas, 
o conhecimento de novas
tendências e a divulgação 
de novos materiais e técnicas.
A defesa do papel do arquitecto
continua a ser uma linha central
de actuação a requerer uma maior
intervenção junto de entidades e
organismos públicos e privados no
sentido de virem a privilegiar os
concursos como prática corrente 
e garantia de qualidade; a
publicação da brochura Trabalhar
com um Arquitecto, destinada ao
público em geral, insere-se nesta
linha de acção.
A melhoria dos serviços prestados
aos membros, em particular
através da reestruturação 
da formação complementar 
e contínua associando-a 
às iniciativas de divulgação do
exercício da profissão, a abertura
de novos canais de comunicação 
e de contacto com os membros 
e a reestruturação dos serviços 
da Biblioteca, são outras áreas
principais do Plano para 2006.
O cumprimento do Plano passa,
também, pela própria capacidade
da Secção Regional em responder
aos desafios e às solicitações dos
seus associados pelo que,
dependerá, em parte, da
implementação da reorganização
dos serviços e da consolidação da
descentralização através das
Delegações e Núcleos 
Finalmente, em 2006 – ano do
Congresso a realizar na área da
Secção Regional do Sul – dar-se-á
início às acções conducentes 
à realização da Trienal de
Arquitectura em 2007.

LEONOR CINTRA GOMES, 

PRESIDENTE DO CONSELHO DIRECTIVO

REGIONAL DO SUL

INICIATIVAS
Ciclo de visitas guiadas
BAIXA DEPOIS DA BAIXA
250 ANOS APÓS O TERRAMOTO
DE LISBOA
A Baixa Pombalina e à Sétima
Colina, a partir dos olhares de
personalidades convidadas.
25 FEV
«Os projectos modernos para 
a Baixa» 
por Michel Toussaint, arquitecto,
docente da FAUTL.
25 MAR
«A Baixa enquanto Património» 
por Maria Helena Ribeiro dos
Santos, arquitecta, Direcção
Regional de Lisboa do IPPAR
29 ABR
por Gonçalo Byrne, arquitecto,
docente do departamento de
arquitectura da Universidade 
de Coimbra 
27 MAI
«Da Baixa às Avenidas Novas» 
por Raquel Henriques da Silva,
historiadora, docente da UNL
22 JUL 
«| Re | Habitar a Baixa Pombalina
Hoje. Visitas a espaços de
residência reabilitados de: Manuel
Aires Mateus, Pedro Gadanho,
Pedro Reis (projectos dos
próprios), Leonor Antunes 
e Sérgio Taborda (projecto 
de Ricardo Carvalho e Joana
Vilhena)»
por Nuno Grande, arquitecto,
docente do departamento de
arquitectura da Universidade 
de Coimbra 
16 SET
«O projecto de revitalização 
da Praça do Comércio»
por José Adrião, arquitecto,
docente da Universidade
Autónoma de Lisboa e da
Universidade do Minho e por
Pedro Pacheco, docente da FAUTL
25 NOV 
«Da Baixa ao Chiado»
por Álvaro Siza Vieira, arquitecto 

CICLO ENCONTROS 2
Apresentação de teses de
mestrado e de doutoramento, 
em curso.

CICLO «ESPAÇO LIVRE» 
Iniciativa em curso que aborda 
as mais variadas temáticas sobre
a disciplina da Arquitectura;
compõe-se de exibição de
documentários, filmes,
conferências, visitas guiadas 
e exposições. 

CICLO OBRA ABERTA
Continuação do ciclo do ano
anterior de visitas guiadas 
a edifícios/conjuntos
arquitectónicos de referência 
do século XX. 
CICLO REUNIÃO DE OBRA
«Dissecação exaustiva» de uma
obra específica de arquitectura
em território português. O ciclo 
é constituído por um conjunto 
de actividades (exposição,
conferência e visita guiada).
2 > 24 DE MAR
06. Reunião de Obra 
João Luís Carrilho da Graça, 
Flavio Barbini e Maria João Silva 
sobre edifício da Brisa em
Carcavelos 

Dia 2, Inauguração da Exposição +
Conferência, Sede da Ordem 
dos Arquitectos, Lisboa, 21h00 
Dia 4, Visita guiada pelo autor 
à obra 
6 > 21 ABR
07. Reunião de Obra 
João Mendes Ribeiro 
sobre edifício do Centro de Artes
Visuais (CAV) em Coimbra 
Dia 6, Inauguração da Exposição +
Conferência, Sede da Ordem dos
Arquitectos, Lisboa, 21h00 
Dia 8, Visita guiada pelo autor 
à obra 

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 
E CONTÍNUA 
Coordenação de Especialidades,
Sociedades de Reabilitação
Urbana, Novos Desafios, Gestão 
e Coordenação de Reuniões,
Apresentação e Defesa de um
Projecto, Gestão de
Pessoas/Equipas, Negociação 
em Arquitectura, Arquitectura 
e Internet).

www.oasrs.org

SEMINÁRIOS SOBRE
ORDENAMENTO DO 
TERRITÓRIO E PATRIMÓNIO
A OA-SRS organiza três
seminários sobre Ordenamento do
Território e Património: no Algarve
(sobre ordenamento e
planeamento); na Pousada de
Santa Bárbara, em Oliveira do
Hospital (com o tema «O território
como património»); e em Mértola
(sobre território e património em
Mértola).

ACTUALIZAÇÃO DA BASE DE
DADOS COM OS REGULAMENTOS
MUNICIPAIS 
Os serviços da Biblioteca estão 
a fazer um levantamento,
organizado por distritos, de todos
os regulamentos municipais,
regulamentos de planos de
ordenamento do território 
e formulários existentes nas
autarquias do país. Estão já
disponíveis para consulta todos 
os regulamentos das câmaras
pertencentes aos distritos de
Lisboa, Santarém, Setúbal e Leiria,
num total de 66 autarquias. 

biblioteca@oasrs.org

NACIONAL
UM ANO CHEIO,
ACTIVIDADES 
QUE SÓ FALTA
ACONTECEREM
SERÁ ESTE O ANO DA REVISÃO 
DO FAMOSO 73/73? ENTREGUE A
INICIATIVA LEGISLATIVA DE
CIDADÃOS «ARQUITECTURA UM
DIREITO DOS CIDADÃOS»,
AGUARDAMOS AGORA O DEBATE
E A SUA VOTAÇÃO (DE UMA
PROPOSTA QUE NO ESSENCIAL
NADA DIFERE DA PETIÇÃO
ENTREGUE EM 2004, ENTÃO
APROVADA POR UNANIMIDADE).
NÃO OBSTANTE O RESULTADO
FINAL, O DEBATE PARA A NOVA
LEI JÁ COMEÇOU E A ORDEM ESTÁ
A PARTICIPAR.
O Ano Nacional do Ordenamento
do Território e das Cidades irá
começar com o encontro «Cidade
para o Cidadão», onde se
pretende apresentar e debater as
conclusões a que diversas
organizações, organismos do
estado e especialistas, chegaram
acerca do planeamento de
pormenor, após diversos
encontros promovidos pela
Ordem.
O Regulamento de Admissão vai
ser revisto, à luz da experiência
dos últimos anos, tendo em
consideração a nova directiva
europeia de qualificações
profissionais e a nova Lei de Bases
do Ensino, mas não esquecendo o
Acordo UIA/UNESCO sobre regras
profissionais recomendadas no
exercício da profissão. O debate
público está marcado para Abril.
A «Arquitectura em Portugal do
século XX » irá ficar “disponível
para todos os interessados”; 
o inventário realizado ao longo
dos dois últimos anos irá ficar
consultável no mundo virtual. Um
sitio da Internet, um livro e uma
exposição serão o resultado visível
do trabalho efectuado.
“Conhecer” os arquitectos é outro
dos objectivos para 2006;
precisamos de saber quem são,
como exercem e quais são as suas
aspirações. O «Inquérito à
profissão» será enviado a todos
os membros em Março; prevendo-
-se a apresentação dos resultados
no final do ano.
O «11.º Congresso dos
Arquitectos», a ter lugar no
último trimestre de 2006, será o
momento do debate colectivo
sobre as grandes questões da
profissão, nomeadamente as
características do exercício
profissional, a formação de base, 
a formação contínua, o contributo
da arquitectura e do arquitecto
para o território e para as cidades,
e todos os temas que
oportunamente possam a vir ser
propostos.
A divulgação da Arquitectura será
protagonizada, também, com 
a «Habitar Portugal, 2003-2005»,
uma selecção de obras que
pretende traçar uma panorâmica
da arquitectura portuguesa mais
recente. Outras duas exposições,
que contaram já com o apoio da
Ordem, serão apresentadas ao

longo deste ano, as da Bienal de
São Paulo de 2005 – “22 Casas,
Eduardo Souto de Moura” (em
Maio) e “Geografias Vivas” de
Gonçalo Byrne (no final do ano).
A política editorial do CDN será
dinamizada e reforçada: quatro
números do JA, três
catálogos/livros das exposições 
já referidas, quatro títulos de uma
nova colecção de textos
portugueses de arquitectura (e
serão impressos e distribuídos os
livros já anunciados em 2005). E o
boletim vai continuar a ser editado
mensalmente.
O ano começa com a apresentação
dos resultados dos Prémios SECIL
Universidades e Mobilidade –
SCML, mas esperamos ver
recompensado o esforço na
organização de prémios e
concursos com uma cada vez
maior participação, melhores
resultados e reconhecimento do
trabalho 
dos arquitectos. 
Esperemos que este seja o ano 
da inscrição das licenciaturas
portuguesas de arquitectura, que
cumprem os parâmetros definidos
pela União Europeia, na lista dos
cursos reconhecidos a nível
europeu, dando razão e
justificação ao trabalho
desenvolvido ao longo dos últimos
anos pela Ordem e as Escolas.
Para terminar, a reorganização 
da Ordem irá continuar a exigir 
o nosso esforço, mas também 
o empenho e a colaboração 
de todos.

JOÃO AFONSO

SECRETÁRIO

CENTRO EDITOR LIVREIRO

PROPOSTA
EDITORIAL
No final de Dezembro, Ana Vaz
Milheiro e João Afonso
apresentaram uma proposta
editorial no plenário do CDN que
mereceu aprovação. O objectivo
prioritário da Centro Editor
Livreiro é a divulgação da cultura
arquitectónica portuguesa do
século XX através de uma
estratégia editorial que se
subdivide em duas colecções.
A primeira colecção admite um
modelo monográfico, publicando
autores escolhidos pela sua
relevância teórica no domínio 
da arquitectura, privilegiando
essencialmente os anos 80/90, e
um modelo antológico, que cobre
o século XX português.
A segunda, dedica-se à reedição
de publicações relevantes e que se
encontram esgotadas no circuito
editorial. Essas edições serão
melhoradas, analisadas
criticamente e revistas.

2006 ACTIVIDADES
O PLANO DE ACTIVIDADES É UM DOCUMENTO QUE TEM A SUA EXISTÊNCIA CONSAGRADA NO ESTATUTO DA ORDEM. A EXISTÊNCIA DE UM ORÇAMENTO ÚNICO DITA 

A DIFERENÇA DE ÓRGÃO QUE APRECIA O PLANO, QUANDO SE TRATE DO CONSELHO DIRECTIVO NACIONAL OU DOS ÓRGÃOS DIRECTIVOS REGIONAIS. A NÍVEL NACIONAL, O

CONSELHO NACIONAL DE DELEGADOS TEM COMPETÊNCIA PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE O PLANO DE ACTIVIDADES DO CONSELHO DIRECTIVO NACIONAL (AL. F), 

ART.º 16.º), RESERVANDO À ASSEMBLEIA GERAL A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO ORÇAMENTO (E DO RELATÓRIO E CONTAS; PONTO 2, ART.º 14.º). EM TERMOS REGIONAIS, SÃO 

AS ASSEMBLEIAS REGIONAIS QUE APRECIAM OS PLANOS DE ACTIVIDADES DOS CONSELHOS DIRECTIVOS REGIONAIS (AL. B), ART.º 24.º). ESTAS ASSEMBLEIAS SÃO

CONVOCADAS NA PÁGINA 2. COMO SE ELABORA E APRESENTA UM ORÇAMENTO SE, NA SUA CONSTRUÇÃO, NÃO EXISTE UM CONJUNTO DE INTENÇÕES, ESPECIFICADAS NAS

SUAS PARTICULARIDADES E ESTIMATIVAS DE CUSTOS DE PRODUÇÃO?

POR RAZÕES OPERATIVAS, NESTA EDIÇÃO SÃO APRESENTADOS OS PLANOS DO CDRSUL E DO CDN EM VERSÃO ABREVIADA; NO PRÓXIMO NÚMERO SERÁ EDITADO 

O PLANO DO CDRNORTE.

PORTUGAL MARCA

COM ARQUITECTURA
Promovida pelo Ministério da
Economia e da Inovação, a Ordem
participa na campanha «Portugal
Marca» que pretende divulgar
massivamente a identidade de
Portugal, como uma marca que
acrescenta valor a qualquer
produto, a qualquer ideia ou
pessoa portuguesa. A novidade 
na atitude do ICEP está em que
Arquitectura também se exporta,
com a marca Portugal, como
produto cultural e económico.
Manuel Graça Dias, um dos
convidados para a sessão de
trabalho «Design e Arquitectura»
alertou, “não chega só termos
bons arquitectos; é preciso dar-
lhes oportunidade de trabalho; e
não só a arquitectura de objectos
isolados: é toda a cidade ou
bocados de cidade que precisam
de ser estudados, debatidos 
e depois construídos e
transformados até ao fim. (...) 
Do poder central às autarquias,
dever-se-ia apostar mais na
arquitectura - concursos muito
participados, com exposição 
e debates abertos.”

MANUEL VICENTE, 
RUI LEÃO E CARLOTA
BRUNI
MEDALHA DE OURO
ARCASIA 2005
A Rotunda dos Lagos Nam Van,
projecto vencedor da Medalha de
Ouro de 2005 para Melhor Espaço
Público da Ásia do Conselho
Regional dos Arquitectos da Ásia
(Arcasia), foi apresentado no
auditório da Ordem, em Lisboa, no
dia 27 de Dezembro. Aproveitando
a presença dos autores em
Portugal, foi organizada a sessão
que apesar de apenas divulgada
on line contou com a presença de
alguns membros. 

PROVA DE
ADMISSÃO 2006
No passado dia 6 de Janeiro foi
apresentado, no Auditório da sede
nacional da Ordem, o enunciado
do 1.º momento da Prova de
Admissão, que decorreu até 
20 de Janeiro. 
A Prova consistiu na concepção 
de um projecto de habitação
colectiva e comércio, num lote
urbano (em Lisboa).
Para conveniência dos candidatos,
todos os elementos referentes 
à Prova de Admissão foram
disponibilizados, em formato
digital, em

www.ordemdosarquitectos.pt 
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PARECER SOBRE INCLUSÃO DE
DIPLOMAS DE LICENCIATURAS
PORTUGUESAS NAS LISTAS
PARA RECONHECIMENTO
MÚTUO DAS QUALIFICAÇÕES
PROFISSIONAIS [2005/36/CE]
Em resposta à solicitação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) sobre a inclusão de
diplomas de licenciaturas portuguesas nas listas para reconhecimento mútuo das qualificações profissionais, a
Ordem emitiu um parecer com o objectivo de permitir a actualização das referências aos cursos de arquitectura
portugueses a publicar, em conformidade quer com a Directiva 85/384/CEE, anteriormente em vigor, quer com a
Directiva 2005/36/CE.
Em ofício anexo ao parecer, a Ordem aproveitou para reafirmar a sua disponibilidade para colaborar com os
organismos oficiais ligados a este processo, com vista a manter actualizadas as listas a publicar de acordo com
as Directivas acima referidas no que se refere à inclusão ou exclusão de cursos portugueses. Por outro lado,
sugeriu que seja mantida a metodologia até agora seguida de ser a Direcção-Geral do Ensino Superior a solicitar
pareceres da Ordem, antes de o MCTES dar andamento aos pedidos apresentados pelas instituições de ensino
para inclusão dos seus cursos nas listas.

A INTERVENÇÃO DA ORDEM COM VISTA À INSCRIÇÃO DE CURSOS NA DIRECTIVA (CUJA FINALIDADE É FACILITAR

A CIRCULAÇÃO DE PROFISSIONAIS E O EXERCÍCIO NO ESPAÇO DA UE) É FEITA NA QUALIDADE DE AUTORIDADE

COMPETENTE PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO ABRIGO DO ARTIGO 15.° DO DECRETO-LEI N.º 14/90,

ENQUANTO QUE O RECONHECIMENTO PELA ORDEM (PERMITINDO A INSCRIÇÃO DE LICENCIADOS NAS ACÇÕES

CONDUCENTES À ADMISSÃO) SE REGE PELO ESTATUTO E PELO REGULAMENTO DE ADMISSÃO, PELO QUE DAS 

DECISÕES DA ORDEM NESTE ÚLTIMO ÂMBITO NÃO RESULTAM AUTOMATICAMENTE CONSEQUÊNCIAS PARA

EFEITOS DA DIRECTIVA.

OS CURSOS PORTUGUESES E A DIRECTIVA 85/384/CEE
� A Directiva Arquitectos foi transposta para a legislação portuguesa pelo Decreto-Lei n.° 14/90, de 8 de Janeiro,
cujo artigo 15.° atribuiu à AAP (presentemente Ordem) o desempenho das funções emergentes desse diploma,
designadamente em matéria de registo, jurisdição disciplinar e prestação de informações.
� Em fins de 1985, o Governo português fez incluir nas listas a que se refere o artigo 7.° da Directiva os cursos 
de arquitectura das antigas Escolas Superiores de Belas-Artes do Porto e de Lisboa (actuais Faculdade de
Arquitectura da Universidade do Porto e Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa). Mais
tarde, foram acrescentados os cursos da Escola Superior Artística do Porto, da Universidade Lusíada do Porto e
da Escola Superior Gallaecia.
� A continuação deste processo tem partido da iniciativa das instituições de ensino interessadas, por pedido
apresentado à Direcção Geral do Ensino Superior; a Ordem tem sido previamente consultada e nos casos de
decisão favorável os pedidos são encaminhados para a Comissão Europeia pelo Governo Português através 
dos canais próprios.
� A Ordem tem procurado sensibilizar as direcções de cursos de arquitectura sobre as vantagens para 
as Instituições e os futuros licenciados de os seus cursos estarem abrangidos pela Directiva, facilitando assim 
o seu reconhecimento a nível europeu e, consequentemente, a prática profissional da arquitectura pelos
respectivos licenciados nos outros Estados membros da UE.
� O funcionamento dos cursos de arquitectura é autorizado mediante documento com força legal (p.e., Decisão
do Senado, Decreto-Lei ou Portaria), sendo nossa convicção que em alguns casos não terá sido verificada com
suficiente aprofundamento a conformidade dos conteúdos com o artigo 3.° da Directiva.
� Em nosso entender será de interesse a ponderação que o MCTES possa fazer sobre esta situação; a Ordem
está disponível para (conforme o artigo 3.º, alíneas j) e o) do seu Estatuto) colaborar com as instituições de
ensino e o MCTES relativamente à implementação dos cursos, considerando desejável a intervenção no processo
antes da oficialização dos mesmos.
� Nos casos em que a Ordem tem dado Parecer sobre um curso, a pedido duma Escola, com vista a
reconhecimento ou acreditação, ou da DGESup para efeitos de inclusão na Directiva, a análise do mesmo incide
sobre a versão correspondente ao documento legal de autorização indicado na solicitação; em alguns casos 
as Escolas referem apenas a versão mais recentemente autorizada do curso.
A publicitação nas listas da Directiva deve, pois, permitir a identificação inequívoca das versões efectivamente
avaliadas, pela indicação expressa do respectivo documento de autorização; esta informação específica foi
incluída pela Ordem nas resposta a pedidos da DGESup em casos mais recentes e ainda não publicados no JOUE.
Mas torna-se também necessário que sejam actualizadas no mesmo sentido as referências que constam das
listas da Directiva respeitantes a curso incluídos anteriormente.

APROVADO NA 15ª REÚNIÃO PLENÁRIA DO CDN, A 13 DE DEZEMBRO, E ENVIADO À SECRETARIA GERAL DO MCTES 

CURSOS
PORTUGUESES 
NA DIRECTIVA
� Universidade Técnica 
de Lisboa – Faculdade 
de Arquitectura, 
Curso de licenciatura 
em arquitectura
conforme Deliberação do Senado
5/UTL/95 e Despacho Reitoral 
de 16 de Outubro de 1996.

� Universidade do Porto
Faculdade de Arquitectura, 
Curso superior de arquitectura
conforme Portaria 815/84, 
de 20 de Outubro, e Resolução 
do Senado 26/SG/SC/94.

� Escola Superior Artística 
do Porto, Licenciatura 
em arquitectura
conforme Despacho 129/MEC/86,
de 21 de Junho.

� Universidade Lusíada – Porto,
Faculdade de Arquitectura 
e Artes, Licenciatura 
em arquitectura
conforme Portaria 1132/91, 
de 31 de Outubro. 

� Escola Superior Gallaecia, Curso
de licenciatura em arquitectura
conforme Portaria 129/2003, 
de 5 de Fevereiro.

CURSOS
CONSIDERADOS
DE INCLUIR 
NA DIRECTIVA
� A lista que segue apresenta 
os cursos sobre os quais a Ordem
é de Parecer favorável à inclusão
na Directiva, por actualização 
das listas respectivas.
� Na sequência de contactos
directos com as instituições de
ensino por comissões técnicas
(constituídas por membros
nomeados pela Ordem atendendo
à sua reconhecida competência
profissional), a Ordem está em
condições para se pronunciar
sobre estes cursos, podendo
assegurar que o nível qualitativo
verificado em todos os aspectos
da leccionação permite considerar
que os mesmos correspondem 
à formação de nível
comparativamente elevado no
domínio da arquitectura desejado
pelo Conselho das Comunidades
Europeias.

� Universidade de Coimbra
Faculdade de Ciências 
e Tecnologia, Licenciatura 
em arquitectura
conforme Portaria 448/88, de 8 de
Julho, e Despachos 4406/97, de 19
de Julho, e 20197/98, de 18 de
Novembro.

� Universidade Lusíada – Lisboa,
Curso de arquitectura
conforme
(a) Decreto-Lei 166/88, de 14 de
Maio, e Portarias 436/00, de 17 de
Julho, e 539/01, de 28 de Agosto 
e (b) Portaria 1286/02, de 20 
de Setembro.

� Escola Universitária das Artes
de Coimbra (ex-Escola 
de Tecnologias Artísticas 
de Coimbra), Licenciatura 
em arquitectura
conforme (a) Portaria 1133/92, 
de 10 de Dezembro e (b) Portaria
76/01, de 7 de Fevereiro.

� Universidade Lusíada
Vila Nova de Famalicão,
Faculdade de Arquitectura 
e Artes, Curso de arquitectura
conforme Portaria 1209/93, 
de 17 de Novembro.

� Instituto Superior Manuel
Teixeira Gomes (ex-ISMAG),
Curso de arquitectura
conforme 
(a) Portaria 1259/97, de 19 de
Dezembro, e (b) Portaria 1170/00,
de 12 de Dezembro.

� Universidade Lusófona de
Humanidades e Tecnologias,
Curso de arquitectura de gestão
urbanística
conforme Portaria 896/98, 
de 10 de Outubro.
� Universidade Técnica de Lisboa
Faculdade de Arquitectura, Curso
de arquitectura do planeamento
urbano e territorial
conforme Deliberação do Senado
9/UTL/95, de 14 de Novembro.

� Universidade Técnica de Lisboa
Faculdade de Arquitectura,
Licenciatura em arquitectura 
e urbanismo
conforme Deliberação do Senado
6/UTL/95, de 14 de Novembro.

� Dinensino – Setúbal, Curso 
de licenciatura em arquitectura
conforme Portarias 1304/95, 
de 3 de Novembro, e 858/99, 
de 6 de Outubro.

� Universidade Moderna 
de Lisboa, Curso de licenciatura
em arquitectura
conforme (a) Portarias 1308/95 ,
de 3 de Novembro, e 872/99, de 10
de Outubro, e (b) Portaria 154/03,
de 13 de Fevereiro.

� Universidade do Minho, Curso 
de licenciatura em arquitectura
conforme Decreto-Lei 155/96, 
de 11 de Maio, e Rectificação 168,
de 23 de Julho de 1997.

� Instituto Superior Técnico,
Curso de arquitectura
conforme Deliberação do Senado
da UTL/95, de 17 de Junho 1998, 
e Despacho Reitoral /UTL, 
de 12 de Outubro de 1998.

� Escola Universitária Vasco 
da Gama, Curso de arquitectura
conforme Portaria 87/2001, 
de 8 de Dezembro.

� Universidade Autónoma de
Lisboa, Curso de arquitectura
conforme (a) Portaria 703/98, 
de 4 de Setembro, e (b) Portaria
1094/00, de 16 de Novembro.

� Instituto Superior de Ciências
do Trabalho e da Empresa, Curso
de arquitectura
conforme Deliberação da
Assembleia de Escola de 28 de
Maio de 1998, Despacho 13051/98,
de 29 de Julho; alterado conforme
Despacho 24402/00, de 28 de
Novembro e Despacho 10251/03,
de 22 de Maio.

CURSOS EM
AVALIAÇÃO
Alguns cursos estão
presentemente em avaliação, 
com vista a inclusão na Directiva;
são os seguintes:

� Universidade Lusófona 
de Humanidades e Tecnologias,
Curso de licenciatura em
arquitectura
além da Portaria 896/98 de 10 
de Outubro existem várias outras
posteriores de autorização para
este curso, tendo a instituição
solicitado à Ordem o
reconhecimento para efeitos 
de admissão; estão em curso
contactos com a Universidade.

� Universidade Lusíada – Porto,
Faculdade de Arquitectura 
e Artes, Curso de licenciatura 
em arquitectura
além da Portaria 1132/91 de 31 
de Outubro, a instituição solicitou
o reconhecimento da Portaria
1296/2002 de 26 de Setembro,
para efeitos de admissão à Ordem.

� Universidade Lusíada
Vila Nova de Famalicão,
Faculdade de Arquitectura 
e Artes, Curso de licenciatura 
em arquitectura
além da Portaria 1209/93, 
de 17 de Novembro, a instituição
solicitou o reconhecimento 
da Portaria 1195/2000, de 20 
de Dezembro, para efeitos 
de admissão à Ordem.

� Universidade Independente,
Curso de licenciatura em
arquitectura
conforme Portaria 1193/97, 
de 22 de Novembro.

� Universidade de Coimbra
Faculdade de Ciências 
e Tecnologia, Curso de
licenciatura em arquitectura
além da Portaria 448/88, de 8 
de Julho, e Despachos 4406/97, 
de 19 de Julho, e 20197/98, de 18
de Novembro, a DGESup enviou 
à Ordem, em 11 de Novembro 
de 2005, pedido de Parecer
considerando os Despachos 05/91
publicado em 7 de Maio, 76/94
publicado em 31 de Janeiro,
6357/99 publicado em 29 de Março
e 7854/2005 publicado em 13 
de Abril.

� Universidade de Évora, Curso 
de licenciatura em arquitectura
a instituição solicitou o
reconhecimento para efeitos 
de admissão à Ordem mas
verificam-se insuficiências
processuais, nomeadamente
sobre que documento/s de
autorização considerar; estão 
em curso contactos com 
a Universidade.

� Universidade Técnica de Lisboa
Faculdade de Arquitectura, Curso
de arquitectura de interiores
conforme Deliberação 575/2004,
de 4 de Maio.

CURSOS SEM
CONDIÇÕES 
PARA INCLUSÃO
NA DIRECTIVA
� Escola Superior Gallaecia
A Ordem deu Parecer favorável 
à inclusão na Directiva do curso
conforme com a Portaria 129/03,
de 5 de Fevereiro, mas
desfavorável à inclusão do
correspondente à Portaria 875/99,
de 8 de Outubro.

� Universidade Fernando 
Pessoa (UFP)
O Conselho Directivo Nacional
deliberou pela impossibilidade 
do seu reconhecimento (cf. ofício
1078 e anexos, de 6 de Dezembro
de 2002, enviado à UFP),
considerando um conjunto de
deficiências em virtude das quais
o curso não cumpre minimamente
os requisitos fixados no artigo 3.°
da Directiva.
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PROTOCOLOS
PARCERIAS ESTRATÉGICAS PARA UMA MELHOR ARQUITECTURA
A PROMOÇÃO DA ARQUITECTURA E O APOIO À PRÁTICA PROFISSIONAL DOS ARQUITECTOS NÃO SE REDUZEM ÀS ACTIVIDADES DOS
ÓRGÃOS SOCIAIS DA ORDEM, DOS CONSELHOS DIRECTIVOS AOS NÚCLEOS, POIS DE HÁ MUITOS ANOS A ESTA PARTE, MUITA DESTA
ACTIVIDADE É DESENVOLVIDA POR INÚMEROS PARCEIROS COM QUE A ORDEM ESTABELECE PROTOCOLOS. OS PROTOCOLOS SÃO PAR-
CERIAS ESTRATÉGICAS POR PERMITIREM DESENVOLVER A ACTIVIDADE DA PRÓPRIA ORDEM, VEJA-SE O CASO DE INÚMERAS SEDES
CEDIDAS PELOS MUNICÍPIOS, E NO SENTIDO DE APOIAR O EXERCÍCIO  PROFISSIONAL DOS SEUS MEMBROS, ATRAVÉS DA OBTENÇÃO DE
MELHORES CONDIÇÕES PARA A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS, MAS TAMBÉM DE LAZER.

Os Protocolos reflectem uma vontade de colaboração e uma permuta de
experiências, práticas ou serviços, entre Ordem e uma entidade num
princípio de equidade entre partes em que são ponderadas as vantagens
comuns. Os Protocolos são de natureza institucional, com organizações
com objectivos comuns nomeadamente entidades públicas como é o
IPPAR, ou comerciais, com empresas prestadoras de serviços úteis para a
prática da Ordem ou dos seus membros, como são os firmados com
diversas instituições bancárias ou de hotelaria.
Os Protocolos são por vezes o resultado de trabalho em curso, ou a
resposta a uma necessidade sentida por uma das partes para atingir os
seus objectivos; por vezes surgem da iniciativa da Ordem, outras vezes
são propostos por esta ter contacto directo com os arquitectos, reflexo
do crescimento e importância da nossa profissão na sociedade
portuguesa. São assim criadas condições para desenvolver iniciativas, por
vezes serviços ou produtos, especificamente para os arquitectos.

OUTROS PROTOCOLOS A FIRMAR?
Para responder às efectivas necessidades dos membros da Ordem serão
considerados os resultados do estudo sobre o exercício profissional em
Portugal. A recolha de informação, para a qual, desde já, se solicita o
empenho dos colegas, processa-se em meados do mês de Fevereiro e
permitirá à Ordem conhecer as expectativas dos seus membros no campo
(também) dos protocolos a celebrar.

OS PROTOCOLOS MUNICIPAIS, UM OBJECTIVO ESTRATÉGICO
De forma a sensibilizar a sociedade sobre o papel do arquitecto na
concepção da cidade, devemos conjuntamente com os municípios
promover a arquitectura através da proximidade. Para este fim, a Ordem
considera prioritária a realização de protocolos com os municípios,
podendo destes resultar interacções importantes como a actualização da
Base de Dados do Inquérito à Arquitectura Portuguesa do Século XX, a
certificação digital de Arquitectos e Projectos de Licenciamento e o
Serviço Público de Arquitectura.

A PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA ARQUITECTURA
A Ordem já estabeleceu e considera necessário continuar a firmar
protocolos cujo objectivo é a promoção da Arquitectura.  Seja com
entidades públicas e privadas para a realização de Prémios e Concursos,
assegurando exposições e publicações dos resultados, seja ainda a
sensibilização dos mais novos através de associações e organizações
ligadas ao ensino. Um outro campo é a promoção da qualidade da
construção estabelecendo pontes com as associações de construtores e
empresas de materiais de construção.

PEDRO MILHARADAS

O PONTO DE VISTA JURÍDICO
A celebração de protocolos entre a Ordem e entidades públicas ou
privadas, tratando-se de acordos assinados entre as partes que visam
acções de colaboração ou cooperação mútua, traz inúmeras vantagens,
defendendo e promovendo a Arquitectura e zelando pela função social 
e reconhecimento da profissão do arquitecto e contribuindo para uma
maior divulgação das atribuições e competências da Ordem. Estes
acordos, através do assentamento de intenções de intercâmbio 
e cooperação com vantagens culturais e sociais e redigidos com base 
na troca de serviços, informação, investigação e formação entre as
partes, são uma mais valia institucional, vinculando as Instituições à
colaboração mútua para um fim comum, à cooperação para a divulgação
de iniciativas ou ainda na troca de serviços ou bens. Os protocolos, não
sendo contratos que vinculem as partes a obrigações legais, manifestam 
e assentam, através de uma redacção legal, a vontade das partes 
em colaborarem mutuamente. 

TERESA LANÇA (DEPARTAMENTO JURÍDICO, SERVIÇOS NACIONAIS)

O PONTO DE VISTA COMERCIAL
Considerando o valor fundamental de trabalhar em parceria 
com empresas prestadoras de bens e serviços, a Ordem tem vindo 
a estabelecer protocolos comerciais em áreas de actuação consideradas
prioritárias e que se traduzem em vantagens económicas para os
associados.  Durante este ano perspectivamos alargar esta rede cobrindo
prioritariamente as áreas banca, saúde e lazer. Os protocolos são da
iniciativa ou negociados pelos conselhos directivos – regionais ou
nacional – aprovados em comissão executiva e assinados pela Presidente
da Ordem, ou em quem ela delegar, e beneficiam todos os membros e
funcionários a nível nacional, estando disponíveis para consulta no site da
Ordem e secções regionais. Sempre que é assinado um novo protocolo, a
sua divulgação é assegurada no boletim Arquitectos informação, em
formato de pequena notícia, sendo todas as campanhas de promoção
mais alargadas, da responsabilidade da entidade protocolada, com
recurso ao Jornal dos Arquitectos ou caderno Destaque/Boletim. Se tiver
sugestões sobre entidades a propor por favor contacte-nos para:
publicidade@ordemdosarquitectos.pt

MARIA MIGUEL (GABINETE DE PROTOCOLOS E PUBLICIDADE, SERVIÇOS NACIONAIS)

Os protocolos comerciais são disponibilizados em folha destacável
incluída nesta edição.

A NORTE
Terão passado alguns anos desde que nasceu o Sindicato Nacional 
de Arquitectos, depois Associação de Arquitectos Portugueses e agora
Ordem dos Arquitectos; neste tempo evoluímos desde os primeiros
gabinetes de arquitectos, onde todo o processo de produção
arquitectónica era manual, até agora em que os avanços tecnológicos 
são cada vez mais complexos. A inovação e a qualidade, associadas 
a um crescimento quantitativo dos arquitectos, obriga a um maior
acompanhamento por parte da Ordem, no sentido de promover um maior
relacionamento dos profissionais que representa, com um crescente
número de empresas, nos mais variados domínios. Estes contactos visam
a obtenção de condições comerciais vantajosas, mas também, a promoção
de um relacionamento mais estreito com parceiros que desenvolvam
produtos inovadores e úteis em diferentes áreas, nomeadamente, nas
áreas de software de CAAD, gestão e coordenação de projectos, etc...
Neste contexto encontram-se em negociação parcerias com empresas 
na área do software, com o objectivo de promover melhores condições
para o exercício da profissão de todos os membros, com uma atenção
especial para os arquitectos em início de carreira. Para além de, existirem
já concretizados protocolos nas mais variadas áreas de actividade, c
om instituições públicas e privadas, abrangendo, não só a actividade
profissional dos arquitectos, mas também, englobando a componente
social e recreativa, para todos os membros e seus familiares.

JOÃO PAULO LOUREIRO (PELOURO «APOIO À PRATICA PROFISSIONAL» 

DO CDRNORTE)

PROTOCOLOS INSTITUCIONAIS
A Ordem celebra protocolos institucionais procurando a concertação de
vontades na promoção da Arquitectura portuguesa no espaço nacional ou
internacional. Estes protocolos não beneficiam directamente os membros
individuais mas a Ordem estabelece parcerias estratégicas que, de forma
indirecta, interessam todos os arquitectos. 

ASSOCIAÇÃO DOS INDUSTRIAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
E OBRAS PÚBLICAS
Cooperação que visa o progresso dos conhecimentos e a melhoria 
da qualidade nos domínios do projecto de urbanismo e arquitectura 
e da actividade da construção e obras públicas. 

ASSOCIAÇÃO DOS URBANISTAS PORTUGUESES
Cooperação que visa o progresso dos conhecimento e a melhoria da
qualidade nos domínios do planeamento e ordenamento do território, 
das operações urbanísticas, das obras de urbanização, das operações
de loteamento e das demais áreas ligadas ao urbanismo e à qualificação
dos profissionais de urbanismo.

CALEIDOSCÓPIO, EDIÇÃO E ARTES GRÁFICAS, SA
Ampliação da área editorial da Arquitectura em Portugal e sua
divulgação, tanto no país, como no estrangeiro. Parceria para a edição de
livros, catálogos, revistas, DVD e outros suportes de divulgação, da
iniciativa do Conselho Directivo Nacional – Centro Editor Livreiro da
Ordem, bem como para a sua comercialização e distribuição.

CÂMARA MUNICIPAL DE COIMBRA
Cedência do direito de superfície, sobre terreno municipal, para a
construção da sede da Ordem em Coimbra.

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
Cedência de utilização do Edifício “Banhos de São Paulo”, sede da Ordem
dos Arquitectos.

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO
Cedência do direito de superfície, pelo período de 50 anos, do imóvel sito
na Rua D. Hugo 5–7, no Porto. Constitui obrigação da SRN-OA o restauro
e manutenção do imóvel e permitir a visita às escavações arqueológicas
visíveis no edifício.

COMISSÃO NACIONAL DA UNESCO
Cooperação no âmbito de quatro projectos: 
� Inquérito à Arquitectura Portuguesa do Século XX;
� Arquitectura Popular em Portugal – que futuro para o nosso passado?;
� X Encontro do CIALP;
� O Património na Educação.

CTT
CORREIOS DE PORTUGAL, S.A.
Prestação de serviço de cobrança postal respeitante à cobrança de
quotas dos membros da SRN-OA.

FA-UTL
Colaboração no desenvolvimento de acções que tenham por objectivo,
por diferentes meios, a investigação e a formação e um melhor
conhecimento e uma mais ampla divulgação da Arquitectura em Portugal.

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DO PORTO
Utilização a título gratuito do espaço do anfiteatro nobre da FCUP e
respectivo hall de entrada, para a realização do Ciclo de Vídeo I Aulas de
Teoria Geral da Organização do Espaço, Fernando Távora, FAUP, 93/94, 
entre Dezembro 2005 e Fevereiro 2007

FUNDAÇÃO DE SERRALVES
Desenvolvimento de iniciativas conjuntas, nomeadamente o Simpósio
Internacional de Arquitectura “Museus de Arte”, realizado a 27 e 28 de
Maio 2005, e a programação e apoio na divulgação do Ciclo de
Arquitectura e Documentário “Álvaro Siza um projecto teu, um projecto
meu”, de 24 de Abril a 19 de Junho 2005

GECORPA
GRÉMIO DAS EMPRESAS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO 
DE PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO 
Colaboração na avaliação das necessidades das empresas em termos 
de formação dos arquitectos na área de restauro e conservação 
do património. Oferta de estágios para jovens arquitectos em empresas
associadas do Grémio.
Organização de encontros, seminários e colaboração na edição de
publicações especializadas  com a OA-SRS.
Promoção do Prémio Nacional de Conservação e Restauro do Património
Arquitectónico.

INSTITUTO DAS ARTES
Conjugação de esforços e desenvolvimento de actividades por ambos 
os outorgantes.

INSTITUTO PORTUGUÊS DO PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO 
Colaboração no desenvolvimento de acções que tenham por objectivo
geral um melhor conhecimento e uma mais ampla divulgação 
do património arquitectónico.

MUSEU DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
Utilização a título gratuito de espaços do museu para realização do ciclo
de exposições «Reunião de Obra» e conferências, entre Dezembro 2005 
e Fevereiro 2007 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA
Promoção de soluções arquitectónicas que permitam um melhor acesso 
e mobilidade dos idosos: Prémio Mobilidade, que visa distinguir o melhor
estudo, projecto ou plano no domínio da arquitectura.

SECRETARIADO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO 
E INTEGRAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Cooperação técnica e científica no âmbito das competências específicas
das duas entidades, nomeadamente zelar pela aplicação da legislação
sobre acessibilidades e cooperar na elaboração de legislação relativa 
à acessibilidade ao meio edificado, cooperar na organização e divulgação
de acções de formação e informação aos arquitectos.

SOCIEDADE NACIONAL DE BELAS ARTES
Desenvolvimento de acções na promoção dos interesses comuns, com 
o objectivo de intensificar relações entre arquitectos e artistas plásticos 
e a sua intervenção cultural na sociedade. Acesso dos sócios de ambas 
as instituições às actividades e serviços por si promovidas, em condições
equivalentes. 
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PRÉMIO SECIL UNIVERSIDADES 2005
A cerimónia de entrega dos prémios Secil 2005 – Engenharia Civil Nacional e Universidades e Arquitectura
Universidades – realizou-se a 11 de Janeiro no Pequeno Auditório do Centro Cultural de Belém, em Lisboa.
Os trabalhos premiados nesta edição «Universidades Arquitectura» que  estão expostos na galeria da
sede nacional entre 6 e 17 de Fevereiro.

INTERVIR NA CIDADE EXISTENTE 
A Ordem dos Arquitectos tem mais uma vez o prazer de participar no Prémio SECIL Universidades, uma iniciativa em boa hora concebida para abrir às
novas gerações uma oportunidade estimulante, demonstrada pelo número crescente de concorrentes (41, nesta edição). Ao distinguir-se o trabalho dos
alunos finalistas, está-se também, de certo modo, a valorizar a antiga tradição do ensino da arquitectura, uma transmissão de saberes entre mestre e
aluno que funciona nos dois sentidos, pois ambos se enriquecem neste processo.Este ano, a novidade foi a introdução de categorias (urbanismo,
equipamento e habitação). Os projectos seleccionados pelo júri mostram, para além de uma grande maturidade, uma preocupação comum: a de intervir
na cidade existente, quer pela via da reconciliação com a natureza (importância da ria no projecto da área de expansão de Aveiro, recuperação das
antigas hortas e sistema de rega no projecto da Cerca do Convento do Grilo), quer pela via da reinvenção de espaços públicos nas «brechas» abertas por
canais de tráfego (projecto da piscina do Beato), quer ainda pela compreensão da necessidade de respeitar sítios de escalas variadas com intervenções
muito cuidadosas (caso da menção especial do júri para o projecto de Museu de Arte Contemporânea na Ajuda).
Por todas estas razões, estão de parabéns os premiados e de um modo geral todos os concorrentes. Mas também estão de parabéns as universidades e
professores participantes, os membros do Júri e a SECIL, que com mais esta edição vem acrescentar brilho e prestígio à arquitectura portuguesa
presente e às promessas do que ela pode vir a ser no futuro.

HELENA ROSETA

O JÚRI
Samuel Torres – Presidente
Catarina Almada Negreiros –
Representante da Ordem
Leonor Figueira – Representante
do Ministério da Cultura
Alexandre Alves Costa –
Representante do Ministério da
Ciência e o Ensino Superior
Pedro Domingos – Representante
da SECIL
Paulo Jorge Mendonça –
Representante da Universidade do
Minho
Bartolomeu Costa Cabral –
Representante do Instituto
Superior de Ciências do Trabalho e
da Empresa
Pedro Abreu – Representante da
Universidade Lusíada do Porto

A PROVA 
DOS NOVOS
Em primeiro lugar queria felicitar
os premiados, para quem sem
dúvida este será um dia
inesquecível, o maior incentivo
para o seu futuro enquanto
Arquitectos. Tenho a certeza de
que este prémio será o primeiro
de muitos que virão a receber.
A arquitectura portuguesa está de
parabéns.
De parabéns estão também as
Universidades do País e os seus
Professores, pelo alto nível dos
trabalhos apresentados. A
universidade é o lugar da
investigação e da sua qualidade
depende o nosso futuro. Todos os
esforços que venham a ser
desenvolvidos neste sentido terão
a curto prazo, o maior retorno.
Os projectos premiados vão mais
além do puro trabalho de
investigação. Eu próprio e todos
os membros do júri gostaríamos
de os ver realizados.
Mas, ainda que realizá-los fosse
possível, estes jovens arquitectos,
teriam de passar por um calvário
de aprovações, um sem número de
pareceres, (o nome é perverso não
é), de concordo e discordo, Em
alguns casos (sem querer
generalizar), pareceres de
pessoas, Arquitectos ou não,
muito menos capazes do que eles
próprios. O resultado acabaria por
ser um projecto de muitas
autorias e poucas
responsabilidades.
A culpa da actual situação é nossa.
É nossa e das gerações anteriores
à nossa, e mais ainda, de quem
hoje tem o poder de intervir.
Temos uma legislação obsoleta,
anacrónica, contraditória.
Processos burocráticos, morosos,
indecifráveis, e os mais jovens
arquitectos do nosso país
praticamente sem trabalho. É
urgente alterar a Legislação, o
Legislador tem imediatamente de
trabalhar nesse sentido. 
Não podemos falhar, o País tem
direito à Arquitectura, é
imprescindível a rápida revogação
(parcial) do decreto 73/73 . Aqui
peço à Exma Sr.ª Deputada Matilde
Sousa Franco que transmita ao
Exmo. Sr. Presidente da Republica
Jorge Sampaio, e a quem os
portugueses decidam vir a ser o
seu sucessor, este apelo para que
interceda sobre este assunto.
Peço-o em meu nome, e se me é
permitido em nome de todos os
Arquitectos e todos os cidadãos
que anseiam um futuro melhor.
Um novo panorama de uma maior
participação dos Arquitectos na
sociedade, significará uma maior
consciência social do seu papel, e
necessariamente uma maior
responsabilidade.
Hoje a nossa qualidade de vida é
melhor do que era há 50 anos.
Daqui a 50 anos será certamente
melhor do que hoje e assim
sucessivamente.  Não tenho a
menor dúvida de que assim será!
As nossas casas, os nossos
equipamentos, portanto a
Arquitectura que hoje sabemos
fazer é hoje melhor que a do
passado. Os Arquitectos de hoje
são melhores e mais capazes do
que os seus antecessores. Com a
maior intervenção e
responsabilização dos Arquitectos
na sociedade o País só tem a
ganhar.
Não defraudemos as expectativas
destes futuros Arquitectos, as
suas ambições, a sua vontade de
fazer mais e melhor, isso seria o
maior dos desperdícios. (...)

SAMUEL TORRES

URBANISMO
Cerca do Convento do Grilo, Quinta das Pintoras 
Carlos Alberto Lemos Claro de Sequeira, Universidade Autónoma de Lisboa
«Este sistema funcionará como espaço útil, integrado na cidade como elemento pertencente a uma 
unidade de sistema funcional urbano, com características e funções contemporâneas, fará igualmente, 
o equilíbrio/mediação entre as diferentes massas urbanas, Bairro Ilha do Grilo, Madre Deus, Manutenção Militar,
Qt. das Pintoras. Implantação de um sistema rural/urbano como elemento equilibrador da estrutura ecológica,
permitindo igualmente uma permeabilidade do solo e respectiva utilização desses recursos, nas hortas urbanas
e ciclo natural. (...)»

EQUIPAMENTO
Piscinas do Beato
Miguel Marcelino, Universidade Autónoma de Lisboa
«(...) Parecia fulcral que a operação permitisse reunir as duas partes separadas pela linha do comboio,
requalificando uma série de espaços e melhorando significativamente a atmosfera do local, construindo cidade
com arquitectura. (...) Constroem-se dois longos volumes que, como muros, definem o lote, os seus limites e as
vias públicas. Entre eles, uma estrutura metálica cobre a piscina grande e divide o lote em duas partes: a norte,
sobre a recém coberta linha-férrea situa-se o estacionamento; a sul fica o relvado, a piscina exterior e as áreas
de lazer. Os dois corpos contém nos topos virados a sul a piscina de aprendizagem e um café-bar, desfrutando
das vistas panorâmicas que este lugar oferece. (...)»

MENÇÃO ESPECIAL DO JÚRI
Museu de Arte Contemporânea de Lisboa
Inês Catarino Cabrita, Universidade Lusíada de Lisboa
«O lugar: Ajuda ( área poente do palácio).
Referências: a calçada enquanto eixo condutor na descoberta de novos  espaços de abertura para o rio; o palácio 
e a ruina enquanto cenário; a tensão dos grandes espaços abertos ao longo da calçada, como elementos rasgados. 
Estratégia: criação de um percurso museológico aliado às referências exteriores através da sua materialidade;
criação de uma "profundidade" para a ruína do palácio em que as janelas ganham um sentido; valorização 
do espaço envolvente conferindo-lhe um caracter de todo (plataformas/jardim/percursos).»

HABITAÇÃO
Projecto de Urbanização sobre a área de expansão de Aveiro 
José Miguel Lobo Almeida, Faculdade de Ciências e Tecnologia de Coimbra
«(...) O projecto toma como referência a caracterização tipológica de casa unifamiliar com uso do lote sobrante
como logradouro, disposta em malha urbana, desenhada por estreitas ruas invariavelmente apontadas ao canal.
O programa integrante da intervenção, predominantemente habitacional, é complementado por edifícios 
de carácter mais público nos remates, pontos singulares de articulação capazes de assegurar a coerência de
desenho de conjunto na sua vontade de fazer cidade. A coesão interna da proposta depende de três aspectos
fundamentais, conceptualmente indissociáveis: a regeneração e completagem da estrutura viária existente, 
o ordenamento do espaço público que hierarquiza essa mesma estrutura e a caracterização arquitectónica 
dos edifícios que lhe dão forma. (...)»

OS PREMIADOS



5 
I LOVE TÁVORA
2. OBRA PEDAGÓGICA
Ciclo de Vídeo (Domingo)
Aulas de Teoria Geral da
Organização do Espaço, Fernando
Távora,  FAUP, 92/93.
Orador: José António Bandeirinha
Salão Nobre da Faculdade de
Ciências da Universidade do Porto
(junto à Praça dos Leões), 21h30
OA-SRN – Tel. 222 074 250  

Programação completa em

www.oasrn.org/cultura.php 

6 > 17 
exposição 

PRÉMIO SECIL 
UNIVERSIDADES 2005
ARQUITECTURA
Galeria da sede nacional da
Ordem, entre as 10h e as 19h 
6 Inauguração da Exposição +
Conferência, 19h

Tel. 213 241 118

cultura@ordemdosarquitectos.pt

7 > 25 ABRIL
exposição

RAUL HESTNES FERREIRA
Sala de exposições do ISCTE
Edifício II, Avenida das Forças
Armadas, Lisboa, das 15 às 20h
No âmbito das comemorações 
do 33.º aniversário do Instituto
Superior de Ciências do Trabalho 
e da Empresa, é proposta uma
exposição retrospectiva sobre 
a obra do arquitecto autor do
conjunto de edifícios da
instituição.

Informações e visitas escolares

Dra Magda Ribeiro,  Tel. 217 903 028

11 E 25
I LOVE TÁVORA
4. OBRA ABERTA
Visitas guiadas a obras de
arquitectura de Fernando Távora
(Sábados)
Entre 11 de Fevereiro e 6 de Maio

11
CASA DOS 24, PORTO
6 Fev Abertura de inscrições: 

25
INTERVENÇÕES NO CENTRO
HISTÓRICO DE GUIMARÃES
20 Fev Abertura de inscrições: 
Cada visita terá um limite de 40
participantes; as inscrições
deverão ser efectuadas através do
seguinte contacto telefónico: 
OA-SRN – Tel. 222 074 250  
Consulte a programação completa
em www.oasrn.org/cultura.php 

21
UIA – CONFERÊNCIA 
E LANÇAMENTO 
DE PUBLICAÇÃO 
ALEXANDRE ALVES COSTA
Candidatura portuguesa ao
Prémio Jean Tschumi
com Alexandre Alves Costa
Auditório da sede nacional da
Ordem, Travessa do Carvalho 23,
19h

Tel.  213 241 118

cultura@ordemdosarquitectos.pt

25
Ciclo de visitas guiadas

BAIXA DEPOIS DA BAIXA
250 ANOS APÓS 
O TERRAMOTO DE LISBOA 
«OS PROJECTOS MODERNOS
PARA A BAIXA»
Michel Toussaint (arquitecto,
docente da Faculdade de
Arquitectura da Universidade
Técnica de Lisboa)
Local de encontro: 10h, Café
Martinho da Arcada 
Inscrições: máximo 30 pessoas 

Tel. 213 241 167

cultura2@oasrs.org

www.oasrs.org

1 MARÇO 
conferência 
e lançamento de edição

RAUL HESTNES FERREIRA
Auditório da sede nacional, Liboa,
21h30
No âmbito das comemorações do
33.º aniversário do Instituto
Superior de Ciências do Trabalho e
da Empresa, o autor do projecto
de arquitectura da instituição
apresenta uma monografia sobre
o seu trabalho.

2 > 24 MARÇO 
06 REUNIÃO DE OBRA – SUL 
JOÃO LUÍS CARRILHO DA
GRAÇA, FLAVIO BARBINI 
E MARIA JOÃO SILVA
sobre edifício da Brisa em
Carcavelos 
2 Mar Inauguração da Exposição +
Conferência
Sede nacional da Ordem dos
Arquitectos, Lisboa, 21h 
4 Mar Visita guiada pelo autor à
obra 
Local de encontro: 15h entrada
edifício da Brisa – a confirmar 
Inscrições: máximo 60 pessoas

Tel. 213 241 167

cultura2@oasrs.org

Informações: www.oasrs.org

3 > 4 MARÇO
encontro 

CIDADE PARA O CIDADÃO
Auditório da Torre do Tombo,
Alameda da Universidade, Lisboa
A Ordem dos Arquitectos iniciou,
em 2005, a promoção de uma
declaração anual de política da
arquitectura. A declaração a
aprovar tem como tema o
Planeamento de Pormenor. 
(ver encarte)

http://projectos.ordemdosarquitectos.pt

/cidadecidadao/

Inscrições – Tel. 213 241 117

carlaleonor@ordemdosarquitectos.pt 

> 12 MARÇO
REUNIÃO DE OBRA – NORTE
#001 EXPOSIÇÃO
RECUPERAÇÃO
PALÁCIO DO FREIXO
PORTO 1995-2003 
Arq. Fernando Távora e Arq. José
Bernardo Távora
Museu dos Transportes e
Comunicações, Alfândega, Porto.
Terça a Sexta, das 10h às 12h e
das 14h às 18h; Sábado e
Domingo, das 15h às 19h
Entrada Livre

OA-SRN – Tel. 222 074 250

Programação completa em

www.oasrn.org/cultura.php 

21 MARÇO
TERÇA TÉCNICA
FACHADAS VENTILADAS
TRESPA 
"DESIGN À LA CARTE"
Auditório da sede nacional, 18h30
Ficha de inscrição: Destaque 157
Promoção: AGI/TRESPA

publicidade@ordemdosarquitectos.pt

APOIO
DIVULGAÇÃO
16 
Conferência 

«O CHÃO: ESTRUTURA
FUNDIÁRIA E FORMA URBANA»
Integrada no ciclo de conferências
da «Ad Urbem» – Associação para
o Desenvolvimento do Direito do
Urbanismo e da Construção,
dedicado à história da legislação
urbanística em Portugal 
Lisboa 

Tel. 218 443 518

Fax 218 443 062

adurbem@lnec.pt

> 28 
exposição

CARNAVAL D’OUTROS
TEMPOS
CUBO – FA, Pólo Universitário do
Alto da Ajuda, 10h30-13h 
e 14h-16h30 
Três iniciativas do Programa FA
2005/06.
Tel. 213 625 128
www.fa.utl.pt
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AGENDAFEVEREIRO
ORDEM DOS ARQUITECTOS

2.º SEMINÁRIO AVANÇADO
(MASTERCLASS)
BNA, UIA REGIÃO I 
E BERLAGE INSTITUTE
ACEITA 2 JOVENS
ARQUITECTOS PORTUGUESES
(ATÉ 35 ANOS)
JOVENS ARQUITECTOS DA REGIÃO
I DA UIA (EUROPA OCIDENTAL)
SÃO CONVIDADOS A APRESENTAR
A SUA CANDIDATURA, JUNTO DA
SECÇÃO DA UIA NO SEU PAÍS DE
ORIGEM, PARA PARTICIPAR NO
SEMINÁRIO DIRIGIDO POR
BURTON HAMFELT, ENTRE 21 E 26
DE AGOSTO, EM ALMERE (PAÍSES
BAIXOS). 
A proposta é lançada pelo « Royal
Institute of Dutch Architects (BNA)»
e pela Região I da União
Internacional dos Arquitectos
(UIA)»; o seminário é organizado
pelo Berlage Institute.
O tema do seminário são os Centros
Regionais de Educação («Regionale
Opleidings Centra, ROC»), grandes
complexos que integram várias
escolas, uma grande diversidade de
programas educativos e um número
de estudantes que pode ultrapassar
os 20.000. Centra-se no ROC de
Almere Poort, para onde está
previsto um novo edifício em 2008,
com a perspectiva de actualizar a
tipologia convencional deste tipo de
equipamento na cidade
contemporânea.
Burton Hamfelt é membro do «S333
Studio for architecture and
urbanism» de Amesterdão. Como
professor, tem colaborado com
Academia de Arquitectura de
Roterdão, a «Architectural
Association» de Londres, a
Universidade de Toronto e o
«Berlage Institute». 
A Ordem dos Arquitectos pode
apresentar 2 candidatos nacionais.
Para o efeito, os interessados
deverão fazer chegar, até 10 de
Abril, os elementos seguintes:
- breve CV (max. 2 A4),
- Portfolio, com o formato de 3 A3
ou 6 A4 (max.),
- Carta de motivação (max. 1 A 4). 
A Ordem transmitirá ao Berlage
Institute a sua decisão até 30 de
Abril e a lista final dos seleccionados
é conhecida a 15 de Maio. 
Os custos individuais de
participação elevam-se a ¤800 
(+ IVA à taxa de 19%), acrescidos 
de transporte e «ajudas de custo».

anapaulista@ordemdosarquitectos.pt

Berlage Institute
info@ berlage-institute.nl

www. berlage-institute.nl

PRÉMIO MOBILIDADE 2005

CÁPSULA M.I.A
MARIA ALEXANDRA DE OLIVEIRA
NUNES E SÍLVIA SOFIA DA SILVA
SOARES VENCERAM O PRÉMIO
MOBILIDADE 2005 COM 
O PROJECTO CÁPSULA
«MOBILIDADE INDEPENDENTE
ACOPOLADA».
Foram atribuídas menções
honrosas aos projectos:
«Mobilidade é Cidadania», de Pedro
Miguel de Matos e Sousa
Rodrigues e «A Ponte é uma
Passagem para a Outra Margem»,
do arquitecto António Miguel
Condeço de Sousa (coordenador),
com Diogo Pereira Henriques,
Joana David Callado Mendo, Pedro
Alexandre Namorado dos Santos
Borges e Tomás Melo Correia da
Silva. 
O Prémio Mobilidade é um Prémio
de Arquitectura, instituído pela
Santa Casa da Misericórdia de
Lisboa (SCML) e pela Ordem dos
Arquitectos (OA), e visa distinguir
o melhor estudo, projecto ou
plano no domínio da arquitectura,
sob o tema geral da mobilidade
dos idosos. 
O anúncio foi feito na hora do
fecho deste boletim; a próxima
edição dará destaque aos
projectos vencedores.

I LOVE TÁVORA

Comemorações do Dia Mundial da Arquitectura
OBRA PEDAGÓGICA
O Ciclo de conferências e projecções de vídeos encerrou no passado dia 5,
com a exibição da última aula gravada na Casa das Artes, de Teoria Geral 
da Organização do Espaço, FAUP, 92/93. 
A programação I Love Távora, prossegue agora com a recolha de
contributos, para a Festa (06 de Maio), na Quinta da Conceição em Leça da
Palmeira. Informamos que continuamos a receber contributos sobre o
arquitecto, como sejam imagens, apontamentos de cadernos de aulas,
memórias e histórias, episódios que envolvam a personagem, frases ou
aforismos que tenham marcado, trabalhos ou obras que manifestem a sua
influência, referências, ou simples depoimentos pessoais. Agradecemos a
todos os que já entregaram o seu contributo e a todos aqueles que o
pretendam vir a fazer.

Envie, de preferência em suporte informático, para:

cultura@oasrn.org (Subject: I LOVE TAVORA)

Ou por correio para: 

I LOVE TAVORA, Ordem dos Arquitectos – SRN

Rua de D. Hugo 5-7, 4050-305 Porto 

A FESTA
I Love Távora
6 Mai (Sábado), Quinta da Conceição, Leça da Palmeira, a partir das 22h.

OBRA ABERTA
Visitas guiadas a obras de arquitectura de Fernando Távora.
(Sábados)
Visitas agendadas:
11 Fev Casa dos 24, Porto 
25 Fev Intervenções no Centro Histórico de Guimarães 
11 Mar Mercado Municipal de Santa Maria da Feira 
25 Mar Pousada de Santa Marinha, Guimarães 
8 Abr Casa de Ofir 
22 Abr Casa da Covilhã, Guimarães 
6 Mai Quinta da Conceição, Leça da Palmeira
Inscrições por telefone. A partir da segunda-feira anterior a cada visita.
Limite de participantes por visita: 40 pessoas

REUNIÃO DE OBRA* – NORTE

#001 TEMA: RECUPERAÇÃO
Arq. Fernando Távora e José Bernardo Távora
Palácio do Freixo, Porto (1995-2003)
> 12 Março
Museu dos Transportes e Comunicações (Alfândega)
3.ª a 6.ª, 10-12h e 14-18h; Sábado e Domingo, 15-19h 
Visitas guiadas à exposição todos os dias segundo o horário do Museu.
A Exposição tem como principal objectivo dar a conhecer à sociedade e
aos arquitectos o processo da construção de uma obra de referência e
complexa, assim como os seus diversos participantes, fases e
intervenientes.

(* Este evento é comissariado e produzido pela OA-SRN tendo como base uma ideia do Arq.

Pedro Veríssimo, da OA-SRS).

Associação para o Museu dos Transportes e Comunicações, Alfândega, Porto

Tel. 223 403 000

museu@amtc.pt

Entrada livre em todos os eventos

Toda a programação disponível em www.oasrn.org

Comissariado

Luís Tavares Pereira, Teresa Novais e Filipa Guerreiro

Beatriz Madureira (Ciclo de vídeo)

José Gigante (Festa)

Produção 

Ana Maio e Carlos Alberto Faustino

Contactos

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

Rua D. Hugo, 5-7, 4050-305 Porto

Tel. 222 074 250. Fax 222 074 259. cultura@oasrn.org
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O CONTRIBUTO DO PELOURO DA PRÁTICA PROFISSIONAL
Por um lamentável lapso, o pelouro da Prática Profissional não viu o seu contributo publicado na edição anterior,
no âmbito do Relatório do CDN do ano de 2005. Este pelouro tem vindo a trabalhar na definição de estratégias para
desenvolver os fundamentos de uma Política Nacional de Arquitectura e um conjunto de acções na área da pres-
tação de serviços aos associados: 

BAIXA DEPOIS DA BAIXA
No passado sábado 17 de Dezembro, iniciou-se um ciclo de visitas guiadas 
à Baixa Pombalina intitulado «Baixa depois da Baixa».
Cumpre aqui registar que esta era uma das muitas iniciativas que a Ordem dos Arquitectos-SRS tinha em parceria
com o IPPAR, durante a presidência do Arq. João Belo Rodeia naquele instituto. Esta era aliás uma iniciativa do seu
próprio gabinete, coordenada pelo Arq. Ricardo Carvalho, e que, aquando do término da sua comissão de serviço,
em boa hora a OA-SRS levou a cabo uma parte deste programa. Este Programa tem por intuito não a
comemoração de um desastre natural, mas sim evocar o que de positivo se passou no pós-terramoto, as
potencialidades que aquele lugar ao longo destes 250 anos ofereceu a quem pensa e age sobre a cidade. E é neste
sentido que este ciclo se insere, convidando várias personalidades, com olhares distintos sobre a baixa pombalina,
a oferecerem leituras diferentes e possíveis desta «baixa», numa compreensão viva e evolutiva deste lugar, e não
cristalizada no tempo. Não foi, pois, por acaso que o nosso primeiro convidado foi o Arq. João Belo Rodeia. O tema
escolhido foi a Sétima Colina – do Cais do Sodré ao Jardim das Amoreiras, abordando outro tipo de modelo
pombalino, mais contextual, como uma espécie de sequência lógica e ordenada do projecto-piloto da baixa.
JOSÉ MANUEL RODRIGUES

EXPOSIÇÃO NACIONAL
DE ARQUITECTURA
“Habitar Portugal, 2003-2005”

tem como objectivo divulgar a
recente arquitectura portuguesa e
assim aproximar os cidadãos da
Arquitectura. As regras gerais
estabelecidas em 2003 mantém-se
com as necessárias alterações de
datas e uma simplificação dos
elementos de apresentação,
pretendendo tornar mais fácil a
participação de quem quer ver
seleccionada a sua obra, e permitir
uma outra, e esperamos melhor,
apresentação das obras
seleccionadas.
O Regulamento será editado no
boletim de Março, ficando também
disponível para consulta em
www.ordemdosarquitectos.pt 
a partir de dia 1 daquele mês.

TEATRO AZUL,
ALMADA 

O arquitecto Manuel Graça Dias foi
o anfitrião da visita,
extremamente concorrida, ao
Teatro Municipal de Almada, a 7 de
Janeiro. Graça Dias começou por
percorrer a envolvente exterior e,
depois, deteve-se no emaranhado
de percursos internos que a
arquitectura do Teatro permite. 
A acção faz parte do ciclo Reunião
de Obra, organizada pela OA-SRS,
sobre obras específicas de
arquitectura em território
português. 

PRÉMIO
FERNANDO
TÁVORA
BOLSA DE VIAGEM
DATA LIMITE PARA ENTREGA DAS
CANDIDATURAS: 6 DE MARÇO
O regulamento está disponível 
nas secretarias da SRN e SRS 
ou, se preferir, pode efectuar 
o download (PDF).

www.oasrn.org/cultura.php.

Tel. 222 074 255 (OA-SRN)
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Para habilitar a Ordem com um conjunto de informação que lhe permita prestar um serviço cada vez melhor 
aos seus associados, recolhendo indicadores sobre as expectativas, aspirações e avaliação face à sua própria
actuação, foi lançado o estudo sobre o exercício da profissão de arquitecto em Portugal realizado por uma equipa
de investigação do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS) composta pelo Professor Manuel
Villaverde Cabral, que coordena o estudo, e pelo Dr. Paulo Antunes Ferreira. Este estudo debruça-se sobre as
condições em que se opera a actual reorganização da profissão de arquitecto bem como as dinâmicas de
profissionalização (as condições sociais do exercício), formação e sistema de valores dos arquitectos, bem como
procura analisar os actos profissionais dos arquitectos, atendendo à sua expertise técnica, ao conteúdo do seu
trabalho e à importância da sua vocação.
Neste sentido, o estudo procura: 
� Fazer uma
caracterização 
socio-demográfica dos
arquitectos inscritos na
Ordem

� Fazer um retrato e
análise da diversidade das
modalidades 
de exercício da profissão
de arquitecto e dos seus
precursos formativos e
profissionais.

� Descrever o que fazem
os arquitectos, ou seja, os
aspectos que contribuem
para a especificidade da
profissão 
e do seu grupo
profissional; 

� Considerar os modos 
de socialização, condições 
de inserção no mercado 
de trabalho, formas de
emprego, de organização 
e hierarquização dos
arquitectos no mundo 
do trabalho;

� Analisar as formas como
os arquitectos constroem
as suas identidades
profissionais, assim como
analisar as opiniões e
atitudes dos arquitectos
face aos principais
problemas que se colocam
actualmente à profissão
em Portugal.

� Definir honorários de
referência, com base na
documentação
comunitária que tem vindo
a ser produzida sobre
Competitividade nos
Serviços das Profissões
Liberais; 
� Protocolar com câmaras
ou associações municipais
iniciativas que esclareçam
o papel do arquitecto, a
formação e a
responsabilidade, a ética e
a deontologia profissional,

a política municipal de
arquitectura, a encomenda
pública e o serviço público
de arquitectura, a
desburocratizarão do
licenciamento e a
sensibilização para a
arquitectura e o território; 
� Preparar as bases para
um Caderno de Encargos
Tipificado, retomando uma
parceria com a AECOPS, o
LNEC e o MOP iniciada em
1994, com a criação de um
“serviço” de acesso às

bases tipificadas com
ligações a normativos
nacionais e internacionais;
� Preparar a apresentação
de candidatura  para
formação na área do
ordenamento do território,
arquitectura e urbanismo,
dirigida aos arquitectos
que trabalham na Função
Pública, enquadrada num
programa de
modernização
administrativa;

� Candidatar a Ordem a
entidade formadora
certificada pelo INOFOR;
� Participar na 2.ª série de
acções de “Sensibilização
sobre Eficiência
Energética  em Edifícios”,
que se realizaram nos
meses de Setembro e
Outubro num fórum de
trabalho EDP, OE e Ordem;

� Colaborar no “Estudo de
Opinião sobre os Atrasos
na Construção” elaborado
pelo Departamento de
Engenharia da
Universidade do Minho 
e que se encontra
conclusão.
ANA CRISTINA MACHADO 

E CRISTINA SALVADOR
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