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A SULA NORTE
NÚCLEO DE 
DE AVEIRO COM
‘NOVO FÔLEGO’
JOÃO PAULO CARDIELOS
VENCE ELEIÇÕES PARA 
O SECRETARIADO
A candidatura liderada pelo
arquitecto João Paulo Cardielos
venceu as eleições para o
secretariado do núcleo de Aveiro,
que decorreram no passado dia 17
de Fevereiro. Não obstante apenas
se ter apresentado uma
candidatura para este acto
eleitoral – a anterior convocatória
ficara mesmo deserta – é de
salientar a participação eleitoral
registada (17,6% do total de
arquitectos do núcleo), muito
próxima da habitualmente
verificada nos restantes actos
eleitorais da Ordem. Dos 356
arquitectos que constituíam o
universo eleitoral, apenas 259
(73%) estavam habilitados a
exercer o direito de voto por
terem as suas quotas em dia à
data do acto eleitoral. Do total de
votos recebidos, 64,4% foram por
correspondência e 35,6% por voto
presencial. No entanto, dos votos
por correspondência, não foram
validados 13 (3 pelo facto dos
respectivos arquitectos não
estarem no uso pleno dos seus
direitos por terem as suas quotas
atrasadas e 10 por não juntarem
cópia do BI).
Os votos depositados em urna
expressaram o seguinte resultado
eleitoral:
Votos Lista A
59 (93,6%)
Votos brancos
3 (4,8%)
Votos nulos
1 (1,6%)
A tomada de posse realizou-se no
passado dia 1 de Março.

PROTOCOLO COM 
O DEUTSCHE BANK
A SRN renovou a parceria com o
Deutsche Bank, no sentido de
proporcionar a todos os membros
da Ordem o acesso a uma oferta
vantajosa de serviços e produtos
bancários. 

www.oasrn.org

ARTIGO DO BOLETIM 
EM EDIÇÃO BRAILLE
A revista POLIEDRO n.º 525, de
Fevereiro, editada pelo Centro
Professor Albuquerque e Castro -
Edições Braille, da Santa Casa da
Misericórdia do Porto, publicou o
artigo ARQUITECTOS POR UMA
SOCIEDADE PARA TODOS de
Susana Machado, da edição deste
boletim de Dezembro 2005. Esta
revista para invisuais tem uma
tiragem de cobertura nacional,
abrangendo também os países de
expressão portuguesa. Neste  artigo
destaca-se  o  necessário empenho
de todos os Arquitectos no
desenvolvimento  de projectos de
planeamento urbano e do edificado,
por ser absolutamente  necessário
para  se  atingir  o  objectivo  de se
criar uma sociedade sem barreiras,
significando o respeito pelos valores
fundamentais da igualdade,
liberdade e solidariedade.

ARQUITECTURA 
E ENERGIA: CONSTRUÇÃO
SUSTENTÁVEL 
EM DESTAQUE
A Secção Regional Sul da Ordem dos Arquitectos organizou, entre 19 e 28
de Janeiro, o seminário «Arquitectura e Energia: sustentabilidade e
eficiência energética na arquitectura e construção» com programação e
conteúdos do arquitecto Miguel Veríssimo. Este evento, muito concorrido
(encheu o espaço Cubo da Faculdade de Arquitectura de Lisboa) teve lugar
numa altura em que Portugal aprovou (a 26 de Janeiro) um conjunto de
diplomas relativos ao cumprimento das metas do Protocolo de Quioto e do
Programa Nacional para as Alterações Climáticas. Entre eles, está o
Decreto-Lei que aprova o Sistema Nacional de Certificação Energética e da
Qualidade do Ar Interior dos Edifícios (transposição parcial da Directiva
2002/91/CE), e os decretos que aprovam o Regulamento dos Sistemas
Energéticos de Climatização dos Edifícios (RSECE) e o Regulamento das
Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE). 
Ao mesmo tempo, a Comissão Europeia promove uma consulta pública
sobre as questões da eficiência energética, solicitando às empresas,
operadores do sector, investigadores e consumidores que enviem
comentários e sugestões até final de Março mais informação em
www.oasrs.org

Sem capacidade 
de regeneração
Os diplomas aprovados pretendem, genericamente, obrigar a poupar
energia oriunda dos combustíveis fósseis ao mesmo tempo que devem
melhorar as condições de habitabilidade dos edifícios construídos de novo
em relação aos actualmente existentes. Isso será feito através de soluções
técnicas mais eficientes e do uso de energias renováveis. A Directiva obriga
à verificação periódica dos consumos de energia nos edifícios de serviços e a
disponibilização desses dados ao público, através de um certificado visível à
entrada dos imóveis. O seminário destacou a responsabilidade cada vez
maior da prática profissional dos arquitectos, como de outros profissionais
envolvidos numa indústria, a Construção, responsável pela destruição de
mais de metade dos recursos naturais da Terra. Tanto mais que é hoje
evidente que «o ritmo de exploração dos recursos é já vários milhões de
vezes superior à capacidade de regeneração da natureza», de acordo com
um texto de apresentação de Miguel Veríssimo. A arquitecta Mariana
Correia, especialista em arquitectura de terra, referiu mesmo que
«engenheiros, designers e arquitectos serão pessoalmente responsáveis e
legalmente imputáveis por criarem utensílios, acessórios ou edifícios que
causam deterioração ambiental». Carlos Nascimento, engenheiro
especialista em energia e coordenador do grupo de consultores para a
revisão das leis sobre eficiência energética em edifícios, afirmou que o
consumo energético em Portugal crescerá 50% até 2020. O arquitecto
Francisco Moita disse que Portugal é o país da União que «mais esbanja e
desperdiça energia nos edifícios» e que, «tendo um recurso energético
importante (energia solar) é o que dela faz menos uso». 

Arquitectura em peso
Segundo os dados apresentados, os consumos energéticos nos edifícios
correspondem a mais de 25% do consumo de energia total e não param de
aumentar quando «é bem conhecida a deplorável situação de conforto da
grande maioria dos nossos edifícios, tantas vezes desenhados segundo
estereótipos arquitectónicos importados». Além de uma oficina de trabalho
(em que os arquitectos foram confrontados com opões técnicas e formais
para responder a exigências climáticas ou à integração de recursos naturais
na arquitectura, como as energias solar e fotovoltaica), o seminário
integrou, à noite, uma programação cultural: dois documentários, sobre
Richard Buckminster Fuller e Joseph Beuys, e uma discussão à volta de
Donald Judd e Walter de Maria, entre outros. Pressupostos ou ideias
exploratórias enumerados por um visionário como Buckminster Fuller
(«fazer mais com menos», «quanto pesa um edifício») estiveram presentes
em muitas das intervenções e são hoje correntes nos discursos
sustentáveis. Por exemplo, o arquitecto espanhol Albert Cuchí apresentou
os dados de um estudo destinado a quantificar o peso dos edifícios
construídos. Esses dados são, também, o ponto de partida para concluir que
«os materiais de construção tradicional (tijolo, madeira) custam muito
menos energia a produzir» do que os da ‘revolução industrial’ (cimento, aço,
aglomerados) e estes custam menos que os materiais de última geração
(PVC, poliuretanos, cobre)». Ou seja, concluiu, «vamos na direcção errada a
toda a velocidade». 

ANTÓNIO HENRIQUES

Apresentação de trabalhos no dia 28 de Janeiro: além das comunicações, o
seminário integrou uma oficina de trabalho na qual os arquitectos puderam
ensaiar soluções com uso de materiais que têm em conta as exigências
climáticas, o aproveitamento de recursos naturais e a sua reciclagem.

Festa - I Love Távora
6 MAIO (SÁBADO)
Quinta da Conceição, Leça da Palmeira, a partir das 22h.
A Programação «I Love Távora» prossegue agora com a recolha de
contributos para a Festa. Continuamos a receber contributos  sobre o
arquitecto, como 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 via a fazer. Envie, de preferência em suporte
informático, para cultura@oasrn.org (Subject: I Love Távora), ou por
correio para: I Love Távora, Ordem dos Arquitectos-SRN, Rua D. Hugo 5-7,
4050-305 Porto.

Obra Aberta
Visitas guiadas a obras de arquitectura de Fernando Távora, aos sábados.
11 Março Mercado Municipal de Santa Maria da Feira - José Antonio
Bandeirinha
25 Março Pousada de Santa Marinha, Guimarães - Francisco Barata
8 Abril Casa de Ofir - Sérgio Fernandez
Inscrições (limitadas a 40) pelo telefone, a partir da segunda-feira
anterior a cada visita.

Reunião de Obra - SRN  
Ciclo de exposição + Conferência + visita guiada à Obra num total de 6
obras / 6 autores. 
Museu dos Transportes e Comunicações , Porto
3.ª a 6.ª, 10-12h e 14-18h; Sábados e domingos, 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,
assim como os seus diversos participantes, fases e intervenientes. 
(Este evento tem por base uma ideia do Arq. Pedro Veríssimo, da OA-
SRS). 

Associação para o Museu dos Transportes e Comunicações, Porto

tel. 223 403 000

museu@amtc.pt

HABITAÇÃO UNIFAMILIAR
30 Março > 21 Maio
Casa Carlota - Casa Laranjeira 
José Paulo dos Santos, Porto 

Entrada livre em todos os eventos.

Programação disponível em www.oasrn.org

Comissariado: Luís Tavares Pereira, Teresa Novais, Filipa Guerreiro 

José Gigante (Festa)

Produção : Ana Maio e Carlos Faustino 

Tel. 222 074 250 Fax. 222 074 259. cultura@oasrn.org

OBRA ABERTA
No passado dia 11 de Fevereiro, iniciou-se o ciclo de visitas guiadas a
obras do Arquitecto Fernando Távora. A Casa dos 24 no Porto foi o ponto
de partida para o início do ciclo Obra Aberta, que está presentemente a
ser organizado pelo Pelouro da Cultura da SRN. O convidado para esta
primeira visita foi o Arq. Carlos Martins que, perante um grupo atento de
participantes, abordou alguns dos pontos que mais caracterizam esta
obra do Arq. Fernando Távora, um projecto que visou igualmente a
remodelação do acesso pela Calçada de Vandoma e todo o arranjo da
zona envolvente da Casa dos 24 junto à Sé Catedral portuense.

CARLOS ALBERTO FAUSTINO
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LISTA «MÉDIO TEJO»
ELEITA COM 25
VOTOS…
A Lista «Médio Tejo» obteve 25
votos num universo de 99 eleitores,
tendo sido considerados inválidos
seis votos, numa eleição realizada
a 17 de Fevereiro nas instalações
do núcleo, em Abrantes. 
A lista vencedora (Rui Miguel dos
Santos Serrano, Pedro Manuel
Araújo Dias Costa, Ricardo Manuel
Martins Cabrita, Ana Sofia Barral
Fernandes Pereira da Cruz, José
Fernando Porto Tavares, membros
efectivos; Vítor Manuel Tavares
Gomes Santana e Carlos Augusto
Santos Duque, membros suplentes;
e Bernardino Carlos Vareta
Ramalhete, mandatário da lista)
integra grande parte da comissão
instaladora do núcleo, nomeada
em Abril de 2004. 

… E «LISTA SÉPIA»
VENCEDORA NA
DELEGAÇÃO DO
ALGARVE
A «Lista Sépia», candidata única às
eleições para a direcção da
delegação do Algarve, obteve 63
dos 66 votos expressos (dois votos
em branco e um nulo), na eleição
realizada a 17 de Fevereiro, nas
instalações da delegação, em Faro.
Votaram 15% dos inscritos. 
A lista vencedora é composta por
Marta Isabel Sena Augusto,
presidente; Ana Paula Marques
Godinho, secretária; António
Miguel Leal Correia Cardoso
Ferreira, tesoureiro; Filipe Manuel
Ramos Rosa da Cunha, Cláudia
Cristina dos Santos Lopes Pereira,
Sandra Morgado Neto, vogais; e
Jorge Manuel Torres Guerreiro,
delegado da lista.

Formação Contínua 

INTRODUÇÃO 
À PEREQUAÇÃO 
EM MAIO E JUNHO 
A SRSul organiza duas acções de
formação sobre Perequação a 9 de
Maio e 21 de Junho. 
A 9 de Maio repete-se a acção de
formação realizada em Novembro
de 2005 (Acção de Formação sobre
Perequação Nível I). Em 21 de
Junho, para quem já está
familiarizado com o tema ou
frequentou o nível I em
Novembro/Maio, a acção destina-
se ao esclarecimento de dúvidas
práticas que cada inscrito poderá
colocar previamente em formato a
definir pelos formadores (Acção
de Formação sobre Perequação
Nível II).
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. 

Inscrições e programa em www.oasrs.org
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ADMISSÃO

JOÃO CORREIA REBELO (1923-2006)

ARQUITECTURA OU MASCARADA? 

EDITAL
Conselho Regional de
Disciplina da Secção Sul
Processo 
Disciplinar n.º 28/05
Queixoso: Coronel José Ferreira
Barroca Monteiro
Arguido: Arq. Mário Augusto dos
Santos Bento
Nos termos do artigo 27.º, n.º 2 e 3
do Regulamento do Procedimento
Disciplinar aprovado na 42.ª reunião
plenária do Conselho Directivo
Nacional da Ordem dos Arquitectos,
de 02/08/2004, fica o arguido Mário
Augusto dos Santos Bento, nos
termos do artigo 59.º do Estatuto
da Ordem dos Arquitectos (EOA),
notificado do despacho de
acusação que contra ele foi
deduzido e que se encontra à sua
disposição na Secretaria do
Conselho Regional de Disciplina da
Secção Sul da Ordem dos
Arquitectos. Mais fica notificado de
que deverá apresentar a sua
defesa, no prazo de 20 dias, nos
termos do artigo 60.º do EOA e
artigo 41.º do Regulamento de
Procedimento Disciplinar, contados
a partir do decurso de 30 dias sobre
a data da afixação do presente
edital, nos termos do n.º 3 do artigo
27.º do mesmo regulamento.

Lisboa, 18 de Janeiro de 2006

A RELATORA, ANA RAFAEL, ARQUITECTA

BAIXA DEPOIS DA BAIXA
No dia 28 de Janeiro, realizou-se 
a segunda visita guiada do ciclo,
tendo como convidada a Prof.
Maria Calado.
O tema abordado foi «A Baixa 
e o séc. XIX», tendo por base as
intervenções feitas ao longo deste
período e transição do século,
nesta parte do tecido urbano. 
Partindo de exemplos de
programas como padarias,
leitarias, lojas, até a intervenções
de maior envergadura, como a de
Ventura Terra, no Banco Lisboa &
Açores, passando pela
arquitectura do ferro, como a do
elevador de Santa Justa, estes
casos serviram de pretexto para
enquadrar o pensamento e a
produção arquitectónica desta
época, nesta zona da cidade.

JOSÉ MANUEL RODRIGUES 

ESCLARECIMENTO
A COR AZUL DA ESGALLAECIA
A ESG/Escola Superior Gallaecia
foi referenciada nos “Cursos sem
condições para inclusão da
Directiva” na anterior edição do
boletim e sentiu-se lesada pelo
destaque, a cor vermelha, de um
parecer negativo com base na
Portaria n.º 875/99, de 8 de
Outubro, que há já quatro anos
não vigora. Do seu ponto de vista,
fica desvalorizado o facto da
Licenciatura em Arquitectura e
Urbanismo da ESG (conforme
Portaria n.º 1132/2003, de 5 de
Fevereiro) ser uma das cinco
licenciaturas portuguesas
reconhecidas pela Directiva
Europeia 85/384/CEE (cf. diploma
de actualização  2006/C3/06) e
que, para o efeito, recolheu um
Parecer prévio da Ordem dos
Arquitectos. Esta referência é
feita no mesmo artigo, a cor azul,
mas esclarecemos a situação a
pedido da ESG.

O Conselho Directivo Nacional
aprovou, em plenário reunido a 16
de Fevereiro, a seguinte proposta
do Conselho Nacional de
Admissão. 

CURSOS RECONHECIDOS 
Deliberação de 13 de Maio de 2004
Curso de Arquitectura e
Urbanismo da Escola Superior
Gallaecia
(cf. Portaria n.º 129/2003, de 05.02,
publicada no DR n.º 30 – I.ª Série B)

Deliberação de 2 de Agosto de 2004
Curso de Arquitectura da Escola
Universitária das Artes de Coimbra
(cf. Portaria n.º 76/01, de 07.02,
publicada no DR n.º 32 – I.ª Série B)

Deliberação de 14 de Julho de 2005
Curso de Arquitectura 
de Interiores da FA/UTL
(cf. Portaria n.º 575/04, de 22.07,
publicada no DR n.º 171 – II.ª Série)

Deliberação de 6 de Setembro 
de 2005
Curso de Arquitectura da Escola
Universitária Vasco da Gama
(cf. Portaria n.º 87/2001, de 08.02,
publicada no DR n.º 33 – I.ª Série B)

Deliberação de 27 de Setembro 
de 2005
Curso de Arquitectura da
Universidade Independente
(cf. Portaria n.º 1193/97, de 22.11,
publicada no DR n.º 272 – I.ª Série B)

Deliberação de 16 de Fevereiro 
de 2006
Curso de Arquitectura 
da Universidade de Évora
(Deliberação n.º 1396/05, de 21.10,
publicada no DR n.º 203 – II.ª Série)
Curso de Arquitectura da
Universidade Lusófona de
Humanidades e Tecnologias
(cf. Portaria n.º 838/05, de 16.09,
publicada no DR n.º 179 – I.ª Série B)

CURSOS ACREDITADOS 
Deliberação de 30 de Julho de 2001
Curso de Arquitectura da FCTUC
(cf. Portaria n.º 448/88, de 08.07,
publicada em DR n.º 156 – I.ª Série,
e Despachos n.º 4406/97 e 
n.º 20197/98, publicados no DR –
II.ª Série, respectivamente, de
19.07 e 18.11)
Curso de Arquitectura da FA/UP
(cf. Portaria n.º 815/84, de 20.10,
publicada no DR n.º 244 – I.ª Série,
e Resolução do Senado 
n.º 26/SG/SC/94, publicada 
no DR – II.ª Série, de 27.09)
Curso de Arquitectura da FA/UTL
(Até 2004/2005, inclusive)
(cf. Deliberação do Senado 
n.º 5/UTL/95 e Despacho Reitoral
de 16.10.96, publicados em DR –II.ª
Série, respectivamente de 04.12 
e de 26.11)
Curso Superior de Arquitectura 
da ESAP (Até 2004/2005, inclusive)
(cf. Despacho n.º 129/MEC/86, de
21.06, publicado no DR – II.ª Série,
de 28.06)

Deliberação de 14 de Julho de 2003
Curso de Licenciatura em
Arquitectura do Departamento
Autónomo de Arquitectura 
da Universidade do Minho
(cf. Decreto-Lei n.º 155/96, de
11.05, publicado no DR n.º 144 –
II.ª Série, de 25.06.97, e
Rectificação n.º 168, publicada no
DR – II.ª Série, de 23.07.97)

Deliberação de 14 de Julho de 2005
Curso de Arquitectura de Gestão
Urbanística da Faculdade de
Arquitectura da FA/UTL
(cf. Deliberação do Senado 
n.º 9/UTL/95, de 14.11, publicada
no DR n.º 279 – II.ª Série, de 04.12)
Curso de Arquitectura do
Planeamento Urbano e Territorial
da FA/UTL
(cf. Deliberação do Senado n.º
6/UTL/95, de 14.11, publicada no
DR n.º 279 – II.ª Série, de 04.12)
Curso de Arquitectura 
da Universidade Autónoma 
de Lisboa
(cf. Portaria n.º 1094/00, publicada
no DR n.º 265 – I.ª Série B, de
16.11, que altera a Portaria 
n.º 703/98, publicada no DR n.º 204
– I.ª Série B, de 04.09)
Curso de Arquitectura do
Instituto Superior Técnico
(cf. Deliberação de Senado da
Universidade Técnica de Lisboa
em 17.06.98 – Despacho Reitoral
n.º 3/UTL/98, publicado no DR n.º
246 – II.ª Série, de 24.10)
Curso de Arquitectura do ISCTE
(cf. Deliberação da Assembleia de
Escola de 28.05.98, Despacho n.º
13051/98 – 2.ª série, publicado no
DR n.º 173 – II.ª Série, de 29.07;
alterado conforme Despacho n.º
24402/00 – 2.ª série, publicado no
DR n.º 275 – II.ª Série, de 28.11, e
Despacho n.º 10251/03 – 2.ª série,
publicado no DR n.º 118 – II.ª Série,
de 22.05)
Curso de Arquitectura da
Universidade Lusíada de Lisboa
(cf. Portaria n.º 1286/02, publicada
no DR n.º 218 – I.ª Série B, de 20.09)
Curso de Arquitectura da
Universidade Lusíada do Porto
(cf. Portaria n.º 1132/91, publicada
no DR n.º 251 – I.ª Série B, de 31.10)
Curso de Arquitectura 
da Universidade Lusíada 
de Vila Nova de Famalicão
(cf. Portaria n.º 1209/93, publicada
no DR n.º 269 – I.ª Série B, de 17.11)
Curso de Licenciatura em
Arquitectura da Universidade
Moderna de Lisboa
(cf. Portaria n.º 154/03, publicada
no DR n.º 37 – I.ª Série B, de 13.02) 

ANÁLISE EM CURSO(S)
PROCESSO DE RECONHECIMENTO 
� Curso de Arquitectura 
da Universidade Lusíada 
de Vila Nova de Famalicão 
� Curso de Arquitectura 
da Universidade Católica – Viseu 

PROCESSO DE ACREDITAÇÃO 
� Curso de Arquitectura do
Instituto Superior Manuel Teixeira
Gomes 
� Curso de Arquitectura da FA/UTL 
� Curso de Arquitectura de
Interiores da FA/UTL
� Curso de Arquitectura da
Faculdade de Ciências e
Tecnologias da Universidade de
Coimbra 
� Curso de Arquitectura da Escola
Universitária das Artes de Coimbra 
� Curso de Arquitectura da Escola
Superior Artística do Porto 
� Curso de Arquitectura da
Universidade de Évora 
� Curso de Arquitectura da
Universidade Lusófona de
Humanidades e Tecnologias 
� Curso de Arquitectura da
Universidade Lusíada do Porto

«Arquitectura ou Mascarada?» terá
sido, porventura, a expressão pela
qual ficou célebre a polémica que se
instalou em Ponta Delgada em
torno do ordenamento da Praça de
Gonçalo Velho, no início dos anos 50
do século passado. A sua autoria é
de João Correia Rebelo (JCR), filho
do conhecido pintor micaelense
Domingos Rebelo. 
JCR foi uma figura singular, dotada
de um invulgar espírito combativo,
que deixou algumas obras de
especial referência em S. Miguel e na
Terceira. Naquela primeira ilha
podem citar-se o Colégio de S.
Francisco Xavier (1955-58); o
Seminário-Colégio de Santo Cristo
(1968-61), hoje transformado em
unidade hoteleira; algumas
moradias, entre as quais a Casa
Almeida Lima (1960), na Rua Direita
da Ribeira Grande, e a moradia de
José Silva Fraga (1958-60), na
Estrada da Ribeira Grande; para
além de interessantes adaptações
de rés-do-chão a estabelecimentos
comerciais como por exemplo a Chic
Loja de Modas (1957) e a Ourivesaria
Rubi (1958-60), em Ponta Delgada.
Por sua vez, na Terceira deixou
aquela que é unanimemente
considerada a sua obra madura: a
Estalagem da Serreta (1960-69). 
Mas JCR projectou-se publicamente
e ganhou respeito e admiração
entre os seus pares pelas posições
críticas que assumiu face aos
projectos da Câmara Municipal de
Ponta Delgada para os edifícios da
Praça de Gonçalo Velho, junto à sua
nova avenida marginal. A
arquitectura projectada para este
local, ao invés do que JCR achava
que deveria acontecer, não era mais
do que uma réplica (a duzentos
anos de distância…) do que tinha
sido projectado para a Praça do
Comércio, em Lisboa, depois do
terramoto de 1755. Curiosos e
imaginativos são os dois manifestos
(«Não!», 1953, e «Senhor Ministro»,
1956) de que JCR se socorreu para
expressar a sua discordância
(edição fac-similada da
responsabilidade do IAC-Instituto
Açoriano de Cultura, 2002). 
Infelizmente, JCR não conseguiu
fazer vingar as suas ideias, quando
defendia que a arquitectura deveria
ser a expressão do seu tempo e não
um mimetismo de outros tempos;
que a arquitectura deveria fazer uso
pleno das técnicas disponíveis no
seu tempo e assumir essa utilização
sem rodeios ou disfarces. Porém, se
JCR teve motivos para defender
estas ideias nos anos 50 do século
passado, creio que hoje talvez
tivesse ainda mais razões para o
fazer. Aquele que foi seguramente o
mais notável arquitecto açoriano do
século XX faleceu no passado dia 31
de Janeiro, com 82 anos, na cidade
de Montreal, no Canadá, onde
residia desde 1969. Deixou-nos uma
obra arquitectónica importante
mas, acima de tudo, deixou-nos um
significativo exemplo da luta pelos
ideais do Movimento Moderno com
o qual amplamente se comprometeu.

JORGE A. PAULUS BRUNO

Quando após o Terramoto de 1755 o
Marquês de Pombal se viu a contas
com a tarefa ingente de construir
Lisboa, não teve a pretensão de o
fazer à maneira dos seus
antepassados, nem tão pouco se
valeu da sua posição de mando para
assumir atitudes dictatoriais e
impor à arquitectura da futura urba
uma visão pessoalista, subjectiva,
alheada das realidade do momento
e da época em que vivia.
Inteligentemente, o que fez foi
analisar a situação económico-
social em que tinha de actuar, medir
as posibilidades dos materiais e
técnicas de construção de que
então dispunha, considerar as
tendências e ideais estéticos da
época, harmonizar tudo isso num
todo plástico e aceitar a expressão
resultante como coisa natural,
lógica, certa. Assim surgiu uma nova
expressão de arquitectura em
Portugal, o pombalino, de que o
Terreiro do Paço é um dos conjuntos
mais representativos. Arquitectura
autêntica, pois traduz toda a
realidade histórica do momento em
que surgiu, o pombalino tem
impresso nas suas formas a lucidez
e a coragem com que se soube
enfrentar os tremendos problemas
suscitados por uma cidade que se
viu subitamente na dor e na miséria.
(...) Modernamente, algumas
construções de Lisboa, tentaram
conscientemente ressuscitar as
formas de arquitectura do séc. XVIII.
O fracasso foi estrondoso. É que em
arquitectura, como nas demais
artes, forma e conteúdo constituem
um todo, e o conteúdo de uma
arquitectura é a vida, são ideais e as
aspirações que caracterizam e
definem uma ápoca. O gosto, o
capricho, a ambição e a vontade dos
indivíduos, não chegam para fazer
sobreviver uma arquitectura. Haja
em vista o que se passou com a
Alemanha de Hitler, cuja
arquitectura, visando um pretenso
classicismo, não subsistiu ao regime
que a gerou. Se quisermos pois
encontrar os fundamentos válidos
de uma arquitectura, temos de os
procurar nas estruturas económicas
e sociais que definem uma época,
nos seus ideais, nas suas
aspirações, nas suas concepções
estéticas, nos materiais e técnicas
de construção de que dispõe par
resolver os seus problemas
específicos. Arquitectura que
despreze estes dados, ou que deles
não dê claro testemunho,
arquitectura que teime em viver
agarrada às formas de um mundo
passado, não tem condições de
vivêmcia. É obra morta. Não serve o
Homem. Serve espectros!...

JOÃO CORREIA REBELO
In «Correio das Ilhas», 10 de Agosto 1953

UMA VIDA NÓMADA.
UMA OBRA
FRAGMENTADA. 
UMA PESSOA INTEIRA
Ao evocar a criação e a postura de
João Rebelo como arquitecto, dois
traços fundamentais da sua
maneira de ser avultam
imediatamente, numa primeira
apreciação: o seu grande talento e
a sua extrema modéstia. Terá sido
esta última uma das razões para
que o valor da sua obra como
arquitecto não tivesse sido
reconhecid mais cedo. Mas houve
outra razão, e natureza material: o
nomadismo que condicionou a sua
vida. Tal circunstância conduziu a
uma produção dispersa e
fragmentada e impediu-o de
constituir atelier próprio de
carácter duradouro, onde a
sequência dos projectos
permitisse construir uma obra
com consistência e visibilidade.
Efectivamente, João Rebelo foi um
homem dividido entre os Açores e
o Continente, numa dicotomia
dilacerante entre o apelo das
raízes e as oportunidades de
trabalho. As cartas enviadas para
amigos em Lisboa ajudam a
perceber o que foi essa vida
nómada, que culminou com a
partida para o Canadá, onde a
família se fixou definitivamente.
(...) João Rebelo revelou uma outra
faceta do seu carácter: a recusa
do conformismo e da indiferença,
não se resignando a ficar de
braços caídos perante o que
acontecia à sua volta e que
merecia a sua indignação. Assim,
depois de ter publicado no Correio
dos Açores uma sátira intitulada
«Arquitectura ou Mascarada?»
escreveu e ilustrou, imprimindo-o
à sua custa, o que terá sido
porventura o mais contundente e
sarcástico libelo contra a retórica
nacionalista que então dominava a
arquitectura portuguesa,
denunciando, com extrema
eloquência e vigor, o mesquinho
decalque do Terreiro do Paço
lisboeta então em construção na
nova avenida marginal de Ponta
Delgada. (...)

NUNO TEOTÓNIO PEREIRA
In Caldas, João Vieira (coord.) – João

Correia Rebelo, Um Arquitecto Moderno

nos Açores. Catálogo da exposição

produzida pelo Instituto Açoriano da

Cultura (2002). Angra do Heroísmo:

Instituto Açoriano da Cultura, 2002.

CURSOS DE ARQUITECTURA
SITUAÇÃO EM FEVEREIRO 2006
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Estalagem da Serreta,
Terceira, 1960-69. 
«(...) É a obra prima de Rebelo e uma das obras
portuguesas que pode ombrear com a produção
internacional da sua época. 
Está hoje abandonada.» 
Ana Vaz Milheiro, Público.
Não! Uma obra que deve ser salva!
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ARQUITECTURA E URBANISMO

POR UMA POLÍTICA
NACIONAL DE
ARQUITECTURA
CONTRIBUIÇÃO DA ORDEM DOS
ARQUITECTOS PARA O PNPOT
1. A defesa da arquitectura é uma
incumbência constitucional do
Estado português. Com efeito, a
Constituição da República
reconhece a todos os cidadãos o
direito ao ambiente e qualidade de
vida, “no quadro de um
desenvolvimento sustentável”,
definindo que cabe ao Estado, “por
meio de organismos próprios e com
o envolvimento e a participação dos
cidadãos”, entre outras
incumbências, a de “promover, em
colaboração com as autarquias
locais, a qualidade ambiental das
povoações e da vida urbana,
designadamente no plano
arquitectónico e da protecção das
zonas históricas” (al. e), 2, art.º 66.º). 
2. Por Resolução do Conselho
Europeu de 12 de Fevereiro de
2001, relativa à qualidade
arquitectónica no meio urbano e
rural (2001/C73/04) e aprovada
durante a Presidência portuguesa,
foram os Estados membros
convidados a “intensificarem
esforços para um melhor
conhecimento e promoção da
arquitectura e da concepção
urbanística, bem como para uma
maior sensibilização e formação
das entidades comitentes e dos
cidadãos para a cultura
arquitectónica, urbana e
paisagística” bem como para
“promoverem a qualidade
arquitectónica através de políticas
exemplares de construções
públicas”. Neste quadro, muitos
Estados Membros têm vindo a
desenvolver Políticas Públicas de
Arquitectura, regularmente
avaliadas no âmbito do Fórum
Europeu de Políticas de
Arquitectura. Portugal é

signatário daquela Resolução mas
não lhe deu, até à data, qualquer
desenvolvimento. 
3. A Arquitectura é hoje
reconhecida como uma actividade
de interesse público e um recurso
para o desenvolvimento, por
razões culturais (identidade,
património, prestígio dos países e
das cidades), económicas (papel
estratégico da arquitectura como
valor acrescentado na qualidade
da construção civil, do ambiente
urbano e do território), sociais e
ambientais (contribuição decisiva
na concretização dos direitos
constitucionais à habitação, ao
urbanismo, ao ambiente e à
qualidade de vida).
A globalização financeira potenciou
fenómenos de escala com forte
impacto ao nível dos investimentos
imobiliários, tendo a arquitectura
um papel relevante nos
mecanismos de formação de valor
do solo e da construção. Está a
emergir no mercado uma nova
frente de atracção do
investimento, respeitante à
renovação urbana e à reabilitação
de zonas históricas, que exigem
especiais cuidados na intervenção
arquitectónica e urbanística. Mas
não podemos ignorar outra frente
do nosso sistema urbano que
requer actuação urgente: as
periferias, onde a qualidade de vida
é muitas vezes diminuta, quer
pelas dificuldades de transporte e
acessibilidades, quer pela
desqualificação e degradação dos
tecidos urbanos, quer pela
inexistência de equipamentos e
espaço público condignos. Os
elevados recursos públicos
investidos em acessibilidades e
transportes deviam ser uma
oportunidade para requalificar a
malha urbana servida. Também não
pode ser esquecida a necessidade
de proteger e revitalizar o
património da arquitectura popular,
no quadro de uma política de
conservação da natureza e
salvaguarda do património

ambiental, a fim de combater a
desertificação e a morte de extensas
zonas do nosso território.
4. A construção é um dos vectores
mais importantes da economia
tendo um impacto profundo e de
longa duração no ambiente. É
importante garantir o direito do
consumidor a ter acesso a níveis
de elevada qualidade
arquitectónica. É necessário criar
a consciência de que a
arquitectura de qualidade é um
investimento socialmente
rentável, garantindo um retorno
no que se refere ao respeito pela
paisagem, à imagem urbana, à
economia da construção e à
utilização e gestão responsável
dos recursos naturais, de modo a
alcançar um desenvolvimento
verdadeiramente sustentável.
5. Nestas condições propõe-se, no
quadro do PNPOT, a definição de
uma Política Nacional de
Arquitectura que contribua
eficazmente para a qualidade de
vida dos cidadãos, para a coesão
social, para a valorização do
património, para a defesa da
identidade cultural, para a criação
de emprego e para o
desenvolvimento económico. 
6. A Política Nacional de
Arquitectura deve comprometer
os poderes públicos e incluir a
obrigatoriedade de uma avaliação
periódica do estado da
arquitectura em Portugal. A sua
definição deve ser participada por
todos os actores que intervêm na
transformação do território e tem
de se articular com: as políticas de
ordenamento do território e do
ambiente; a política das cidades; a
política da habitação; as políticas
do património e da cultura; a
política da educação; a política
fiscal; a política de solos; a política
de descentralização e a política de
turismo. 
7. A responsabilidade pela
promoção, coordenação e
avaliação da Política Nacional de
Arquitectura deve caber a um

único interlocutor nacional
público, terminando com a
indefinição que resulta de vários
ministérios, nomeadamente
Ordenamento do Território e
Ambiente, Obras Públicas,
Ambiente, Cultura e Educação,
intervirem no sector sem
coordenação recíproca nem
liderança clara. A figura
institucional a criar poderá ter
vários desenhos, desde um
Instituto Público a uma entidade
de natureza fundacional,
passando por uma direcção geral
ou uma unidade de missão. A
experiência europeia mostra que
com relativamente poucos meios
se pode fazer trabalho de
qualidade e com forte repercussão
pública, quer a nível central quer a
nível autárquico.
8. A compreensão da arquitectura
e do urbanismo reforça o sentido
cívico e deverá constituir um
elemento imprescindível da
educação ambiental no nosso país.

PRESIDENTE DA ORDEM DOS

ARQUITECTOS, HELENA ROSETA

O ORDENAMENTO DO
TERRITÓRIO É NOTÍCIA
O ordenamento do território é hoje
um tema frequente na
comunicação social. A elaboração e
a aprovação de planos, estudos ou
projectos são notícia. Para além
dos trâmites administrativos ou de
controvérsias partidárias, comenta-
se o conteúdo dos instrumentos de
gestão territorial. As pessoas
passaram a ter consciência que as
decisões sobre o território implicam
com as suas vidas. 
Pegando ao acaso no semanário
Expresso, de 28 de Janeiro,
retiramos alguns títulos: 
� Governo chumba nova Expo, a
propósito do Plano de
Urbanização da Zona Ribeirinha
Oriental de Lisboa; 
� Selecção não vai treinar no
Alentejo, por a CCDR do Alentejo
ter inviabilizado o novo parque
desportivo de Évora;
� A aldeia dos arquitectos noticia a
venda das moradias do
empreendimento do Bom Sucesso,
junto à Lagoa de Óbidos;
� A cidade moderna falhou, título
escolhido para a entrevista a
Manuel Graça Dias;
Deste mesmo semanário
destacamos, no entanto, duas
notícias que nos merecem alguns
comentários: 
� Governo urbaniza margens de
Alqueva, Plano de Ordenamento
será alterado para permitir novas
construções… Manuel Pinho não
se dá por satisfeito com o projecto
de José Roquette para as
imediações da Barragem e
pretende atrair, pelo menos, mais
dois ou três investimentos de
qualidade. Para cumprir este
objectivo terá de alterar o Plano
de Ordenamento local, o que
pretende fazer no curto prazo de
três meses… 
� A Somague apresenta projecto
para Alcântara XXI… Para Paulo
Nabais (administrador da

Somague), o projecto apenas
aguarda luz-verde da autarquia no
que diz respeito à ocupação das
áreas. “No PDM está previsto que
o empreendimento tenha de ter
40% de ocupação de escritórios e
comercio mas nós entendemos
que neste local não se justifica tal
tipo de ocupação”…
Constatamos assim não existir
ainda uma cultura do território. Os
planos são ainda vistos como um
entrave ao “desenvolvimento” ou
a meros caprichos técnicos ou
políticos que se podem facilmente
alterar por vontades individuais ou
iniciativas particulares. 
Ora, a elaboração de um plano é
uma iniciativa da administração
pública, feita por técnicos de
diversas especialidades,
acompanhada por diversas
entidades, sujeita a participação
pública, que culmina com a
aprovação pelas Assembleias
Municipais ou entidades da
Administração e termina,
frequentemente, com uma
resolução de Conselho de
Ministros. Estes procedimentos
carecem de uma revisão urgente,
dada a morosidade do processo e
a rigidez imposta aos
instrumentos de gestão. 
Não podemos, no entanto, deixar
de alertar para o facto de o
planeamento ser um acto público
que acautela os interesses
colectivos. Os planos de
ordenamento, avaliadas as
condicionantes e recursos
específicos, territorializam
politicas, estratégias e opções
assumidas por diversos decisores
e parceiros. Estes instrumentos
não deveriam ser superficial ou
casuisticamente alterados. 
O Ordenamento do Território está
assim na ordem do dia, mas muito
há ainda por explicar e provar que
pode contribuir para a melhoria da
qualidade de vida das pessoas.

LEONOR CINTRA GOMES
29.JAN.2006

SE VOASSE TUDO SERIA MAIS FÁCIL
“Se eu sair daqui e andar sempre a direito, por montes e vales e
estradas, a voo de pássaro até ao mar, o que encontro é um retrato
de Portugal bem triste e sinistro, que se agrava todos os dias
numa obra de destruição em que muitos portugueses estão
activamente empenhados, perante a complacência e colaboração
activa do Estado e das autarquias, em nome de um “progresso”
que pouco mais significa que dinheiro, egoísmo e vistas curtas. Eu
voo daqui, mas podia voar dali que o resultado não seria muito
diferente. Infelizmente, o caminho é quase sempre igual. Voando
por cima de Portugal, percebe-se a realidade dolorosa da nossa
condição de pais atrasado, pobre, inculto, sem margem para
dúvidas.” 

JOSÉ PACHECO PEREIRA
“Portugal a voo de pássaro”, jornal “Público” de 2005/04/28

Fernando Távora numa das suas “últimas” aulas dizia ao seus
alunos por vezes imaginar voar e, enquanto explicava, fechava os
braços, baixava a cabeça, e o discurso fazia-o voar, a ele e a nós,
subir na vertical; depois, parando paralelo à terra, contemplava-a. A
aula era sobre caminhos, de trilhos a auto-estradas, também sobre
a ordem e o caos. Ao reler a crónica de Pacheco Pereira imaginei
que voar seria uma mais-valia para todos, mas em especial para os
arquitectos, permitindo ver o território, o todo e não a parte.
2006 será, por deliberação do governo, o “Ano Nacional do
Ordenamento do Território”, momento de especial enfoque no
debate do planeamento e da sua legislação, estando a ser
preparadas iniciativas mediáticas que servirão de pano de fundo e

de chamada de atenção dos cidadãos para a temática.
No final do ano passado, a Ordem, assim como todas as outras
organizações de profissionais e associações ligadas ao urbanismo
foram convidadas pelo Secretário de Estado de Ordenamento do
Território e das Cidades (SEOTC), Prof. Doutor João Ferrão, a
participar neste Ano, no debate da legislação, organizando
iniciativas que se associem ao programa do Ano e dando
contributos ou colaborando nas organizadas pela Secretaria de
Estado. O Arquitectos informação associa-se e antecipa o Ano,
publicando o “Contributo da OA para o PNPOT” e três depoimentos
de arquitectos cuja actividade profissional, de formas diversas,
está associada ao ordenamento do território. 
A apresentação oficial do Ano Nacional do Ordenamento do
Território irá ter lugar brevemente e estão criadas expectativas
para um programa ambicioso, não de efemérides, mas de
objectivos políticos, ou seja legislativo, dando resposta aos três
grandes objectivos do SEOTC para esta legislatura: a simplificação
dos instrumentos de planeamento, a política de cidades e o litoral.
O primeiro dos debate será em torno do Plano Nacional de
Politicas de Ordenamento do Território (PNPOT), tendo a
Presidente da OA, Helena Roseta, participado activamente na sua
discussão enquanto representante da sociedade civil na Comissão
Consultiva do PNPOT; essa participação resultou no
reconhecimento da importância da arquitectura no ordenamento
– publicamos nestas páginas o contributo da OA para o PNPOT,
propondo à imagem de muitos países da Europa, uma Politica
Nacional de Arquitectura.
As diferentes escalas do planeamento serão debatidas, dos PROT

aos PP; Nuno Portas (Prémio Sir Patrick Abercrombie 2005), no
texto que escreveu especialmente para este boletim chama a
nossa atenção para o que está em causa, da Estratégia à Prática.
De certa forma complementar, João Cabral (Presidente da
Comissão Nacional da Prova de Admissão, em 2005) no seu
depoimento sublinha a feliz coincidência de estarmos, em
Portugal, ao mesmo tempo a debater o território e a
reestruturação do ensino superior, podendo estar criadas as
condições para reforçar o conhecimento do urbanismo na
formação dos arquitectos – conforme expresso na Directiva, base
para uma resposta “à exigência de qualidade e às
responsabilidades” por parte da OA, em especial do Colégio de
Especialidades de Urbanismo.
Por fim, Leonor Cintra Gomes (Presidente da SRSul) constata,
partindo da leitura da imprensa, que o ordenamento é um “tema
do dia” - noticia por ter consequências na vida dos cidadãos, mas
sublinha que uma leitura mais atenta revela não haver ainda uma
cultura de território,  o que é confirmado pelo SEOTC 
“Nós não temos uma cultura de território, temos uma visão muito
individualista e o território não é visto como um bem comum. O
ordenamento é visto como uma limitação à liberdade de cada uma
das pessoas. Mas alguns dos aspectos do território têm uma
relevância que ultrapassa a mera expectativa individual – por isso há
ordenamento.” (na revista LVT n.º 3, Dezembro 2005) e é esta visão
que o Ano Nacional do Ordenamento do Território pretende mudar.
JOÃO AFONSO

2006 ANO NACIONAL 
DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
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ANO NACIONAL DO
ORDENAMENTO DO
TERRITÓRIO: 3 DESEJOS
1. Aproxima-se a discussão pública
da Estratégia para o
Desenvolvimento Sustentável –
ENDS – à qual se seguirá o
Programa para o Ordenamento do
Território – PNPOT – que desde há
uns três anos têm vindo a ser
preparados, ambos com a
responsabilidade técnica de
reconhecidos especialistas.
Estes novos instrumentos, já
anunciados na «legislação
Cravinho», são em geral recebidos
como irrelevantes ou
desinteressantes: discursos
cifrados de tecnocratas e políticos
que, pensa-se, logo esquecem. 
Reequilibrar as condições de vida
no rectângulo nacional ou gastar
menos recursos naturais ou
patrimoniais não renováveis são
intenções que ninguém questiona
mas em que também se não
acredita que mudem: talvez para
os nossos netos... O problema está
em que nem para eles, se não se
souber por onde começar – já este
ano. É isso que pretende essa
«estratégia», se os problemas
forem complicados de resolver e
cheios de incertezas futuras. E se
os discutirmos agora.
À estratégia socio-económica e
ambiental segue-se o Programa
para o Ordenamento do Território
que é mais focado nas medidas
espacialisadas – nas estruturas de
comunicação, na rede urbana, nos
sistemas ecológicos, tendo como
referente as políticas económicas
e as tendências sociais e culturais.
O que está em jogo nas decisões
de que tratam estes documentos
é a sentida necessidade (e a
possibilidade) de re-arrumar a
ocupação humana e as actividades
do território nacional através das
políticas urbanas e das acções
urbanísticas – agora de dimensão

alargada – que permitam maior
produtividade com salvaguarda
dos recursos escassos e maior
coesão dos cidadãos onde e como
habitem.
Acontece que, no nível macro, o
rectângulo nacional se torna cada
vez mais estreito em termos de
distância-tempo e caminhou, no
último meio século, para uma
concentração linear e costeira que
já vai em mais de dois terços dos
habitantes do País. Em contraste
com uma constelação de cidades
médias e vilas cuja oferta de
equipamentos e acessos também
tem vindo a melhorar embora se
mostrem incapazes de fixar
unidades produtivas consistentes
e, em consequência, de segurar as
gerações mais novas que não
deixam de migrar para o litoral das
oportunidades.
É esta a estrutura que o PNPOT
acolheu e, a meu ver, bem porque
não parece credível esperar que
este dualismo litoral-interior se
possa inverter ou contrariar nas
próximas décadas travando o
crescimento do «corredor» litoral
para fazer crescer os nós do
«arquipélago» interior. No entanto,
a rede que já as liga pode criar
oportunidades nessas cidades e
vilas de média dimensão, das suas
unidades de ensino superior, das
suas áreas logísticas e industriais
e da sua atracção turística. Sob
condição de trabalharem em
«rede» e não como «ilhas» (como
tem acontecido) tirando partido
das novas proximidades (da
redução dos tempos de
comunicação) e dos efeitos de
complementaridade dos serviços
que oferecem. É o desafio, e sem
alternativa.
Este processo justifica o apoio do
Estado aplicando selectivamente
os fundos de coesão e
transfronteiriços no sentido de
reduzir a hemorragia dos jovens,
dos quadros e empresários,
aproveitando infra-estruturas
frequentemente instaladas mas

subaproveitadas e, até, o
crescimento imobiliário que não
tem parado na maioria dessas
cidades. 
A outra frente da estratégia e
programas de OT em discussão é a
de regenerar a «nebulosa» litoral
que cresceu repentinamente e
mal, sacrificando a qualidade
ambiental, os serviços de
transporte e de educação, etc.,
mas que, tudo o indica, continuará
a receber as melhores
oportunidades. A situação é
particularmente crítica nos dois
grandes pólos de condensação do
corredor costeiro – o do noroeste,
mais policêntrico, e o da capital,
menos. A ausência de governo
metropolitano legitimado
conduziu a situações muito
críticas de deseconomias de
escala e desigualdades das
condições de vida. A incapacidade
dos municípios metropolitanos
construirem, em comum, uma
estratégia de competitividade e
coesão, definindo e respeitando
prioridades para os recursos
disponíveis que continua a ser a
obrigação... inadiável. Seria uma
boa acção neste «ano do
ordenamento»: antes tarde que
nunca.
2. Para além dos programas, ditos
estratégicos, a que me referi,
depositamos uma esperança
realista na melhoria de qualidade
técnica e de responsabilização
política dos Planos de
Ordenamento Territorial – sub
regional e municipal – previstos na
mesma legislação fundadora.
Refiro-me à actual campanha de
revisão dos PDM e ao lançamento
dos PROT – mais reguladores os
primeiros, mais estratégicos e
programáticos os segundos.
Será mais um desafio que se põe
não só aos muitos arquitectos já
dedicados a estes trabalhos, mas
também aos colegas geógrafos,
paisagistas, engenheiros de
transporte ou de ambiente.
Ano de planos com nova cara

(informática) mas também com
novo empenho (temático). E para
que haja algum consenso nos
critérios parece-me imprescindível
que, entre os órgãos profissionais,
os masters existentes, os municípios
envolvidos e as CCDR responsáveis
pelo acompanhamento dos Planos,
se montem acções de formação e
debate sobre as questões mais
controversas que se põem nas
revisões em curso. Como por
exemplo: como reurbanizar e
requalificar as áreas de recente
explosão urbana?; como
caracterizar a estrutura ecológica
(e paisagística), novo instrumento
dos PDM?; como garantir a
discriminação positiva das áreas
urbanizadas e de oportunidades
de interesse geral não previstas
ou não previsíveis?; como avaliar a
sustentabilidade das altas ou
baixas densidades? Apenas alguns
exemplos de questões em aberto
sobre as quais nem entre os
técnicos existe consenso...
3. Mas os «planos» não são o
planeamento – que não existe sem
uma gestão urbanística capaz de
interpretar a regulamentação,
justificar alterações a disposições
vigentes, propor processos mais
equitativos incorporando espaços
colectivos qualificados. A
qualidade e o treino dos técnicos,
sejam municipais ou regionais, é
tão decisiva para a mudança do
relacionamento com
empreendedores e munícipes
como para o diálogo com os
responsáveis políticos que, no
sistema português, tende a
desresponsabilizar as chefias
profissionalizadas. A delicadeza
crescente dos trabalhos de
negociação e desenho – chaves da
gestão pró-activa – exige
competências especialisadas que
obrigam à formação permanente
dos quadros locais. E quanto aos
eleitos dos executivos municipais,
não ficaria mal, também, que os
partidos políticos voltassem a
realizar acções de troca de

experiências e actualização
técnica como antes acontecia.
Finalmente, a Ordem dos
Arquitectos estará certamente
empenhada, neste ano temático,
em tomar iniciativas que
valorizem o trabalho urbanístico
dos seus membros – o qual pode
ser articulado com o lançamento
do Colégio da especialidade. Em
boa hora.
Dar passos na concretização
destes três níveis de acções – o
das estratégias, o da regulação e o
da gestão activa – poderá lembrar
no futuro a «efeméride» do Ano
Nacional do Ordenamento do
Território. Por importantes que
sejam as Leis e os Planos não
substituem a competência e a
ética do desempenho no
«terreno».

NUNO PORTAS
Fevereiro 2006

FORMAÇÃO 
E COMPETÊNCIAS 
EM URBANISMO 
Em 2006, as iniciativas associadas
ao ano do ordenamento do
território promovidas pelo
governo coincidem com
desenvolvimentos importantes na
organização e reestruturação do
ensino superior em Portugal como
resultado da implementação do
processo de Bolonha. Esta pode
ser uma feliz coincidência se
houver esforços e consonância
entre o governo, as escolas e as
associações e ordens
profissionais.
Por um lado o governo está
interessado em definir critérios de
responsabilidade e de qualidade
na produção dos planos
urbanísticos e de ordenamento do
território com implicações na
acreditação profissional. Por outro
lado as universidades organizam-
se para reformular os seus planos
de estudos segundo ciclos que

sejam sucessivamente
abrangentes e especializados de
forma a garantir aquisição de
conhecimentos e competências
nas diferentes áreas de formação.
Esta reformulação será uma
oportunidade para o
enquadramento mais adequado da
formação na área do urbanismo e
do planeamento. A interpretação
pela OA da Directiva 85/384/EEC
refere sumariamente
“conhecimento adequado em
matéria de urbanismo,
planificação e técnicas aplicadas
no processo de planificação”. Este
princípio é traduzido, ao nível dos
planos de estudos, na leccionação
de 3h/semana durante 1 ano. É
francamente pouco, como
também é reduzida a importância
da temática das políticas urbanas
no conjunto dos conhecimentos a
adquirir pelos profissionais da
arquitectura (segundo a lista do
Artº 3º da Directiva).
Com uma desejada e assumida
integração e visibilidade da
componente do urbanismo nos
ciclos de formação do ensino
superior, e em particular nos
cursos de arquitectura, as ordens
e associações profissionais, com
destaque para a OA e para o
Colégio de Especialidade do
Urbanismo, têm aqui uma
oportunidade para se articularem
de forma a responder às
exigências de qualidade e às
responsabilidades que as políticas
de ordenamento do território e de
arquitectura exigem.

JOÃO CABRAL (ARQUITECTO)

ALGUMAS
INICIATIVAS A
DESENVOLVER PELA
ORDEM EM 2006: 
O ENCONTRO “A CIDADE PARA O CIDADÃO”, 
QUE DARÁ ORIGEM A UMA “DECLARAÇÃO 
DE POLITICA DE ARQUITECTURA SOBRE
PLANEAMENTO DE PORMENOR”; 
A DIVULGAÇÃO ON-LINE DO INVENTÁRIO 
DA ARQUITECTURA DO SÉCULO XX DECORRENTE
DO IAPXX; 
A INSTITUIÇÃO DO COLÉGIO DE ESPECIALIDADE 
DE URBANISMO E O DEBATE DO PAPEL DOS
ARQUITECTOS COMO URBANISTAS QUE TERÁ
LUGAR NO CONGRESSO; 
PARA ALÉM DE INICIATIVAS DAS SECÇÕES
REGIONAIS,
O SEMINÁRIO “TURISMO E SUSTENTABILIDADE” 
E A PUBLICAÇÃO DO LIVRO “CIDADE E
DEMOCRACIA, CRESCIMENTO E TRANSFORMAÇÃO
URBANA EM PORTUGAL, 1974-2004”.

No sentido dos ponteiros do relógio: Vila Real, Vila Real, Évora.
Fotografias: Filipe Jorge
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CONCURSOS

ARQUITECTURA 
EM TIJOLO FACE À VISTA
CERÂMICA VALE DE
GÂNDARA2004/2005
João Álvaro Rocha recebeu o
Prémio, no dia 2 Fevereiro, na
sede nacional da Ordem, pelo seu
projecto «Programa Especial de
Realojamento Conjunto
Habitacional da Rua da Ceara»,
uma obra de habitação social. 
Nesta segunda edição
concorreram 95 obras, das quais
foram seleccionadas 18. Na
categoria Jovem Arquitecto, os
vencedores foram, ex aequo, Luís
Filipe de Barros, com uma moradia
unifamiliar, na Lavra, em
Matosinhos, e a ampliação de uma
escola profissional em Paredes de
Coura, da autoria de Filipa
Guerreiro e Tiago Correia. 
Os arquitectos José Gigante e João
Gomes receberam uma menção
especial, pelo projecto
desenvolvido por ambos de uma
moradia unifamiliar, na Senhora
da Hora, em Matosinhos. 

PRÉMIO 
SECIL UNIVERSIDADES 2005
Os vencedores do Prémio Secil
Universidades 2005 de
Arquitectura participaram, a 6 de
Fevereiro, numa conferência na
sede nacional da Ordem.
Carlos Claro de Sequeira, da
Universidade Autónoma de Lisboa,
com o projecto «Cerca do
Convento do Grilo, Quinta das
Pintoras», na categoria de
Urbanismo; Miguel Marcelino,
também da Universidade
Autónoma de Lisboa, com o
projecto «Piscinas do Beato», na
categoria de Equipamento; e José
Miguel Lobo Almeida, da
Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade de
Coimbra, com o «Projecto de
urbanização sobre a área de
expansão de Aveiro», na categoria
de Habitação, foram os
vencedores. Foi atribuída uma
menção honrosa a Inês Catarino
Cabrita, da Universidade Lusíada
de Lisboa. A conferência marcou o
início da exposição dos projectos
vencedores que esteve patente
até 17 de Fevereiro.

A DECORRER

Anúncio
PRÉMIO INTERNACIONAL
TEKTÓNICA ’06
LUXO PARA TOD@S
Associação Industrial Portuguesa 
Ordem dos Arquitectos
Com a novidade de ter um âmbito
internacional, o prémio instituído
pela Associação Industrial
Portuguesa - Feira Internacional
de Lisboa e organizado pela Ordem
tem este ano por tema o Luxo.
O conceito «Luxo» não deriva
necessariamente da noção de
riqueza. Sobretudo em tempos de
crise existe a tendência para uma
exacerbação do luxo
transformando-o num espectáculo
de orçamento sem limites. 
Neste concurso de ideias
pretende-se uma reflexão sobre o
Luxo, enquanto valor do desenho
e utilização de materiais e
soluções inteligentes. Pretende-se
uma reflexão sobre a melhoria da
qualidade de vida que não
redunde numa operação de
vaidade ou demonstração de
poder. Pretende-se que o
concorrente desenhe um espaço
de luxo, para habitação
temporária de um casal, que não
exceda a volumetria de 250m3. Ao
concorrente compete identificar
genericamente o local para o qual
projectou este espaço, que poderá
ser desde um edifício existente
até um habitáculo a dispor num
parque natural ou numa praça.
Para cada proposta a concurso é
necessário incluir uma estimativa
de custos.
As propostas de arquitectos
inscritos na Ordem (membros
efectivos e estagiários com a
situação regularizada e que não
apresentem incompatibilidades ou
relações familiares com os
elementos do Júri), nos termos
fixados no ponto VI – Elaboração
da Candidatura do Regulamento,
podem ser entregues até 21 de
Abril.

Rita Palma

Tel. 213 241 110 | Fax 213 241 101

cultura@ordemdosarquitectos.pt

www.ordemdosarquitectos.pt

PRÉMIO MUNICIPAL 
DE ARQUITECTURA
CIDADE DE ALMADA 
Instituído pela Câmara Municipal
de Almada com carácter bienal, o
Prémio pretende incentivar a
qualidade dos projectos e das
construções dos edifícios e dos
espaços públicos. Pretende também
homenagear um arquitecto
português de reconhecido mérito,
através de um programa de
actividades em torno da sua obra,
sendo este, simultaneamente, o
presidente do júri. 
Nesta primeira edição do Prémio,
o homenageado é o arquitecto
Francisco Silva Dias e serão
distinguidas obras cuja licença de
utilização tenha sido emitida no
biénio (anos civis) anterior ao da
sua atribuição, ou seja, 2004-2005.
As candidaturas devem ser
entregues até 31 de Março.

Tel. 212 724 424

Consulta do Regulamento 

e entrega de candidaturas:

Serviços Técnicos da Câmara

Av. D. Nuno Álvares Pereira 67, Almada

Sem participação 
da Ordem 
CONCURSO PÚBLICO PARA
ELABORAÇÃO DO PLANO DE
PORMENOR DE FOJO-CASAIS
Os Serviços de Concursos da
SRSul receberam o Processo do
Concurso, para apreciação, em 16
de Março último. 
Após a sua análise, concluíram que
o procedimento tinha sido instruído
não para um Trabalho de Concepção
mas como se se tratasse de um
simples fornecimento de Bens ou
Serviços. Os Serviços de Concursos
comunicaram o facto à Câmara
Municipal de Tomar e
disponibilizaram-se para prestar
auxílio. Em Dezembro de 2005 (oito
meses depois da data limite para
apresentação de propostas)
receberam do promotor uma
comunicação que alegava não ver
motivos para quaisquer
rectificações. O Pelouro da Prática
Profissional da SRSul informou a
Câmara Municipal de Tomar que,
atento o grande lapso de tempo
entretanto decorrido desde o seu
ofício de Março, não julgava já
oportuno prestar sobre o assunto,
muitos mais esclarecimentos. No
entanto, mantinha o seu desacordo
relativamente ao tipo de
procedimento adoptado por aquela
entidade. 

Entidade Promotora: 

Câmara Municipal de Tomar

Publicação do Anúncio: 2 de Março 2005

Texto integral em www.oasrs.org

PRÉMIOS FAD 2006
De âmbito peninsular (Espanha,
Portugal e ilhas) e relativos a obras
acabadas entre um de Janeiro e
trinta e um de Dezembro de 2005,
os Prémios FAD 2006 distribuem-se
pelas categorias: a) Arquitectura; b)
Interiorismo; c) Intervenções breves;
d) Pensamento e Crítica e e) Cidade
e Paisagem. As propostas são
entregues no Secretariado do
Prémio, em Barcelona, até às 12
horas de 30 de Março.

www.arquinfad.org

RESULTADOS
EUROPAN 8
Já são conhecidos os resultados
do Concurso; em Portugal foram
distinguidas as equipas
coordenadas por:
Coimbra – Vila Franca
Prémio Pablo Gallego Picard
(Espanha)
Figueira da Foz – Tavarede
Menções Honrosas Fermina
Garrido Lopez (Espanha) e Yves
Collard (Bélgica)
Funchal – Bairro Quinta Falcão
Prémio Pedro Mendes (Portugal)
Menção Honrosa Luís Spranger
Carvalho (Portugal)
Palmela – Aldeia Bacelo
Prémio Célia Faria (Portugal)
Menções Honrosas Nuno Carneiro
(Portugal) e Ivan de Sousa
(Portugal)
Sintra – Portela
Prémio Finbarr McComb (Irlanda)
Menção Honrosa Francisco Leiva
Ivorra (Espanha)
O relatório do júri português está
online (www.europanportugal.pt)
numa versão resumida. A versão
integral será publicada no
catálogo/livro dos resultados
nacional, com lançamento previsto
para o mês de Abril de 2006, aquando
do evento de encerramento nacional,
com data e programa a anunciar em
breve. Esteja atento!
Consulte os resultados dos
restantes sítios a concurso, online
desde 13 de Fevereiro de 2006, em
www.europan-europe.com

PROJECTO VENCEDOR
CÁPSULA M.I.A. MOBILIDADE INDEPENDENTE ACOPLADA
Maria Alexandra de Oliveira Nunes e Sílvia Sofia da Silva Soares
«(...) Pretende assumir-se como um elemento potencializador da inserção social das pessoas com mobilidade
reduzida, sejam elas idosos, pessoas com deficiências fisicas permanentes ou temporárias, facilitando-lhes uma
mobilidade independente. (...) Optamos por assumir um elemento elevatório que se acopla à fachada dos edifícios,
que tenta não desvirtuar o património arquitectónico, limitando na medida do possível as intervenções visíveis na
fachada do edifício. (...) Decidimos propor um elemento ligeiramente orgânico, que se insurgisse contra as sérias
dificuldades das pessoas que são obrigadas (pela suas dificuldades motoras) a usá-lo, aligeirando o seu quotidiano,
ao introduzir algum humor assemelhando-o ao formato de um fármaco. A nossa proposta traduz-se num elemento
que no seu estado latente se apresenta como uma cápsula no topo do edifício, que não interfere com a percepção
da fachada do mesmo, uma calha / eixo de elevação, uma caixa para leitura do código de barras e sinalização (com
tinta amarela) no pavimento. Esta é um elemento modular, podendo ser multiplicada a sua utilização, tanto na
fachada da rua como na posterior, de forma a garantir o acesso a todos os fogos do edifício. (...)»

O Prémio, a atribuir anualmente, foi previsto no protocolo celebrado
entre as duas entidades, em 30 de Junho de 2005, e na edição de 2005
tem o objectivo de promover soluções arquitectónicas que permitam um
melhor aceso e mobilidade dos idosos. Foram 14 propostas recebidas,
oriundas de diferentes pontos do país, oferecendo "cenários variados que
vão desde soluções à escala de cada edifício, até à escala do quarteirão e
mesmo do espaço público",afirmou Nuno Teotório Pereira. Considerados
"diferentes e inovadores", os projectos distinguidos pelo júri possuem
"um carácter abrangente, podendo ser aplicados numa grande variedade
de situações". Presidido pelo arquitecto Nuno Teotónio Pereira, o júri foi
constituído pela Arq. Maria Manuela Damas Tiago, nomeada pela Santa
Casa da Misericórdia; Arq. Pedro Homem Gouveia, nomeado pela Ordem
dos Arquitectos; Arq. Fernando Pedro Moutinho, nomeado pela Câmara
Municipal de Lisboa e Arq. Samuel Roda Fernandes, nomeado pela
Associação Extramuros. De acordo com o Calendário, os resultados da
primeira edição foram divulgados em 16 de Janeiro. 

MENÇÕES HONROSAS
ESPAÇO E LIBERDADE

MOBILIDADE É CIDADANIA
Pedro Sousa Rodrigues
«A mobilidade consubstancia uma
das mais básicas manifestações de
liberdade. Uma sociedade livre é
aquela que assegura a mobilidade
dos seus cidadãos, como direito
inalienável e intrínseco à condição
de cidadão. (...) Estimular a
mobilidade passa por repensar os
modelos urbanos. A revitalização do
núcleo do quarteirão visa substituir
a “terra-de-ninguém” pelo “espaço
de todos” e o emparcelamento dos
logradouros é o contributo individual
para o bem comum, indissociável da
vida em sociedade; o “espaço de
todos” é a parcela de território do
domínio semiprivado que permitirá a
implantação de elevadores de uso
comunitário, a colocação de
estruturas leves de ligação entre os
diversos edifícios e a criação de uma
área exterior de lazer afecta a todos
os fogos do quarteirão. (...) A
fachada tardoz assumir-se-á como
uma “nova” realidade urbana. Cada
fogo implementará uma ligação ao
sistema de circulação colectivo,
mediante a transformação de um
vão de janela em porta ou fazendo
uso de um vão de sacada. Os fogos
devolutos serão enquadrados neste
conceito como espaços de encontro,
constituindo-se como pequenos
equipamentos no seio deste sistema
de comunicação – passagens
pedonais entre o exterior e o interior
do quarteirão, espaços de convívio,
jardins “suspensos”, pequeno
comércio – “a loja da esquina”. (...) A
permeabilidade visual permitirá a
unificação efectiva do espaço
confinado pelos edifícios do

quarteirão – o “miolo” – numa área
de lazer de uso comunitário.
Possibilitará, igualmente, a
identificação inequívoca das duas
macroestruturas que coexistarão: o
conjunto edificado preexistente e o
sistema de circulação proposto. Os
“espaços de encontro” são os
elementos de intersecção dos dois
conjuntos. Fazem a ponte entre o
exterior e o interior do quarteirão,
demarcando-se fisica e
funcionalmente da envolvente.(...)»

MOBILIDADE PARA TODOS

A PONTE É UMA PASSAGEM
PARA A OUTRA MARGEM
Miguel Sousa com Diogo
Henriques, Joana Mendo, 
Pedro Borges e Tomás Silva
«(...) Todos os utilizadores deverão
ter as mesmas possibilidades de
escolha para o atravessamento de
uma situação de vale urbano. Este
entendimento da mobilidade tem
por fundamento a ideia de que a
exclusão começa quando começam
as “diferenças” de percurso, a oferta
de alternativas aos “percursos
normais”, sejam as rampas junto à
escada, ou os sistemas mecânicos
próximos do corrimão. (...) A forma
segue as sugestões das
arquitecturas da zona portuária, das
estruturas metálicas de elevação e
transporte usadas para as grandes

obras e movimentações de carga.
(...) As gruas e guindastes
ultrapassam sempre a altura de
todos os edifícios e, estáticos ou em
movimento, fazem a cidade crescer,
tornam possíveis as trocas de
mercadorias, a articulação de
máquinas, transportes ou
deslocações de terra e matéria,
construção de arquitectura. Esta
estrutura pretende transportar
pessoas, em primeiro lugar e
afirmar-se-á se transportar cidade,
movimentos, vivências e
comunicações. (...) Para além de a
esta escala constituir uma melhoria
(na freguesia da Penha França), é
fundamentalmente para os
moradores na área que introduz
uma mais-valia, não só pelos
serviços que acrescenta (posto de
informação, cafetaria e miradouro)
mas principalmente por ser uma
forma de passeio público, onde é
possível deambular, permanecer,
andar, correr, seguir em frente ou
voltar atrás. (...)»
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3 > 4
encontro

A CIDADE PARA O CIDADÃO
O PLANEAMENTO DE
PORMENOR EM QUESTÃO
Auditório da Torre do Tombo,
Alameda da Universidade, Lisboa

http://projectos.ordemdosarquitectos.pt

/cidadecidadao/

4 E 17
conferências

EM TRÂNSITO
4 HANS IBELINGS
17 Frentes de água no Douro e
Atlântico, ANGONESE

www.oasrn.org

11
Visitas guiadas a obras 
de Fernando Távora 

OBRA ABERTA
Mercado Municipal 
de Santa Maria da Feira
JOSÉ ANTÓNIO BANDEIRINHA
Inscrições a partir de 6 de Março:
máximo 40 pessoas – 222 074 250 

Programação completa em

www.oasrn.org/cultura.php 

> 12 
exposição 

#001 REUNIÃO DE OBRA
[NORTE]
RECUPERAÇÃO
Palácio do Freixo
Porto 1995-2003 
Arq. Fernando Távora e Arq. José
Bernardo Távora
Museu dos Transportes e
Comunicações, Alfândega, Porto.
3.ª a 6.ª das 10h às 12h e das 14h
às 18h; sábado e Domingo, das
15h às 19h
Entrada Livre

www.oasrn.org

14 > 28
exposição

PRÉMIO MOBILIDADE 2005
14 Cerimónia de Entrega dos
Prémios + Inauguração da
Exposição, 17h30
Igreja de São Roque, Galeria de
Exposições Temporárias do
Museu, Largo Trindade Coelho,
Lisboa
3.ª a Sábado das 10h às 17h;
domingo das 12h às 17h
Entrada Livre

www.ordemdosarquitectos.pt

15
conferência

HESTNES FERREIRA
Auditório da sede nacional, 19h

www.ordemdosarquitectos.pt

23 > 21 MAIO
exposição

PRÉMIO SECIL DE
ARQUITECTURA 2004
Átrio do novo Edifício da Câmara
Municipal de Torres Vedras, Av.
Cinco de Outubro, Torres Vedras,
das 8h30 às 18h, todos os dias

www.ordemdosarquitectos.pt

23
sessão de esclarecimento 

O NOVO CONTEXTO
REGULAMENTAR PARA 
A TÉRMICA DE EDIFÍCIOS:
RCCTE, RSECE E SISTEMA 
DE CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA
DOS EDIFÍCIOS
Rua da Restauração 477-1º , 
no Porto, 18h30h
A convite do Pelouro da Formação
da SRNorte, o Professor Doutor
Eduardo Maldonado informa sobre
a transposição da Directiva
Europeia sobre o Desempenho
Energético dos Edifícios, aprovada
a 26 de Janeiro deste ano. Os
projectos de novos edifícios (e
reabilitações importantes)
submetidos a licenciamento a
partir do Verão de 2006 terão de
passar a obedecer aos novos
requisitos e apresentar um
Certificado Energético, que terá
que ser emitido por um técnico
acreditado pelo Sistema de
Certificação, que funcionará na
ADENE (Agência para a Energia).

Arq. Catarina Cadima

formacao@oasrn.org

www.oasrn.org

> 24 
exposição 

06. REUNIÃO DE OBRA [SUL]
JOÃO LUIS CARRILHO DA GRAÇA,
FLAVIO BARBINI E MARIA JOÃO
SILVA 
Sobre edifício da BRISA 
em Carcavelos
Galeria da sede nacional, 
das 10h às 19h
Patrocínio ARKIAL/SAPA

25 
Visitas guiadas a obras 
de Fernando Távora 

OBRA ABERTA
Pousada de Santa Marinha,
Guimarães
FRANCISCO BARATA
Inscrições a partir de 20 de Março:
máximo 40 pessoas - 222 074 250 

Programação completa em

www.oasrn.org/cultura.php 

25 
Visitas guiada 

BAIXA DEPOIS DA BAIXA
Os projectos modernos para a
Baixa
ARQ. MARIA HELENA RIBEIRO DOS
SANTOS
10h Café Martinho da Arcada
Inscrição – ¤10

Tel. 213 241 167 ou cultura2@oasrs.org

28 
ciclo

: ENCONTROS 2
www.Cidade.Consumo
O impacto das redes de consumo
na reorganização do espaço
urbano contemporâneo da Área
Metropolitana de Lisboa
MARGARIDA LOURO 
apresenta a sua tese 
de doutoramento 
Auditório da sede nacional, 19h

www.oasrs.org

30 
conferência 

ESPAÇO LIVRE
Vernacular Architecture in the
New Century
PAUL OLIVER
Auditório da sede nacional, 19h
A convite da ESG/ Escola Superior
Gallaecia, o prof. Paul Oliver,
professor da Universidade de
Oxford Brookes, no Reino Unido,
visita Portugal. O arquitecto
britânico é o editor da Enciclopédia
Mundial de Arquitectura Vernácula,

sendo um dos maiores
especialistas mundiais na área da
arquitectura tradicional, tendo
ampla publicação internacional no
tema. Outra conferência é
proferida a 1 de Abril na ESG, em
Vila Nova de Cerveira.

www.oasrs.org

30 > 21 MAIO
conferência e exposição

#002 REUNIÃO DE OBRA
[NORTE]
HABITAÇÃO UNIFAMILIAR
Casa Carlota -Casa Laranjeira 
José Paulo dos Santos, Porto 
Museu dos Transportes e
Comunicações, Alfândega, Porto.
3.ª a 6.ª das 10h às 12h e das 14h
às 18h; sábado e Domingo, das
15h às 19h, 
Entrada Livre

www.oasrn.org

1 ABRIL
visita a exposição

RAUL HESTNES FERREIRA 
ARQUITECTURA |1960 – 2005
Hestnes Ferreira e Alexandre
Alves Costa conversam à volta da
exposição
Encontro: 11h, Átrio do Edifício II,
Av. Aníbal Bettencourt, Lisboa

Dra Magda Ribeiro, Tel. 217 903 028

6 > 21 ABRIL
exposição, conferência e visita

07. REUNIÃO DE OBRA [SUL]
JOÃO MENDES RIBEIRO
Sobre edifício do CENTRO DE
ARTES VISUAIS em Coimbra
6 Inauguração da Exposição +
Conferência, Auditório da sede
nacional, 21h
8 Visita guiada pelo autor à obra
Encontro: 9h30, entrada do
edifício sede nacional / 15h,
entrada Centro de Artes Visuais,
em Coimbra
Inscrições: máximo 60 pessoas

Tel. 213 241 140 ou cultura2@oasrs.org
Patrocínio ARKIAL/SAPA

APOIO
DIVULGAÇÃO
4 > 29
curso

FENG SHUI
Fluxodesign, Rua das Amoreiras
23 r/c, em Lisboa
Sábados, das 9h30 às 17h30
Inscrição – ¤300

Arq. Luís Lourenço, Tel. 962 861 672

geo-harmonia@netcabo.pt

15 MARÇO > 7 JUNHO
X Curso Livre de História da Arte

CIDADES PORTUGUESAS
PATRIMÓNIO DA HUMANIDADE
Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas da Universidade Nova de
Lisboa, Av. de Berna 26 C, Lisboa  
Sob direcção de Manuel Justino
Maciel e Raquel Henriques da Silva.
15 ARQUITECTURA E CIDADES
PORTUGUESAS – Prof. Arquitecto
Alexandre Alves Costa (FA/UP)
22 DO TOPOS CLÁSSICO À
PAISAGEM CULTURAL: SINTRA E
SUA ENVOLVÊNCIA NA
ANTIGUIDADE – Prof. Doutor
Justino Maciel (FCSH/UNL)
29 HISTÓRIA URBANA DO PORTO.
O ROMANCE DA CIDADE  – Prof.
Arquitecto Domingos Tavares
(FA/UP)

Ana Parente | Maria Luis Rodrigues | Ana

Paula Louro

Tel. 217 933 519 ou 217 933 869, ext. 540. 

Fax 217 977 759

iha@fcsh.unl.pt 

www.fcsh.unl.pt

15 MARÇO > 13 DEZEMBRO
ciclo de debates

A CIÊNCIA E A CIDADE
Fundação Calouste Gulbenkian,
Auditório 2, Avenida de Berna 45A,
em Lisboa, 18h
João Caraça, director do Serviço
de Ciência da Fundação, lança o
convite porque «todos são
indispensáveis no processo de
construção da Cidade Nova» e
propõe um encontro por mês,
moderado por José Vítor
Malheiros. 
15 A CASA – Helder Gonçalves
(INETI)

Tel. 217 823 525. Fax 217 823 019.

randrade@gulbenkian.pt

www.gulbenkian.pt/cienciaecidade

23
conferência

PRAT(IC)A DA CASA   
CRISTINA VERÍSSIMO 
E PEDRO CABRITO
CUBO – Faculdade de Arquitectura
da Universidade Técnica de
Lisboa, às 10h30

25 
documentário e DVD

PAZ, PÃO, HABITAÇÃO...
AS OPERAÇÕES SAAL
Cineclube de Évora , pelas 11H00 
Um projecto Extra]muros[
associação cultural para a cidade
em parceria com o Bazar do Vídeo,
coordenado pelo Arq. Samuel
Roda Fernandes e realizado por
João Dias.

Patrícia Freire, Tel. 967 354 817

patriciafreire@oniduo.pt

http://saal-memorias.blogspot.com/

30
conferência

CIDADES DO MUNDO
NOVA IORQUE     
CARLOS VAZ MARQUES 
E JOSÉ MANUEL FERNANDES
CUBO – Faculdade de Arquitectura
da Universidade Técnica de
Lisboa, às 10h30

1 ABRIL
conferência

PROTECTING THE VERNACULAR
ARCHITECTURE HERITAGE
PAUL OLIVER
ESG/Escola Superior Gallaecia, em
Vila Nova de Cerveira, às 17h
(com tradução simultânea) 

27 > 29 ABRIL 
encontro internacional

PATRIMÓNIO MUNDIAL DE
ORIGEM PORTUGUESA
Auditório da Faculdade de Direito,
Universidade de Coimbra
Promovido pela Universidade de
Coimbra, pelo IPPAR e pela
Comissão Nacional da UNESCO, o
principal objectivo do Encontro é o
de contribuir para a criação de
uma rede de cooperação
internacional entre especialistas
de todos os países com património
de origem portuguesa, que
permita articular diferentes
modos de gestão e de valorização
dos sítios classificados,
aprofundar práticas de protecção
e salvaguarda e, bem assim,
melhorar o acesso desses países à
Lista do Património Mundial,
através de Listas Indicativas e
Candidaturas devidamente
fundamentadas.

Tel. 239 480 944. Fax 239 480 960

whpo@ci.uc.pt 

Inscrições gratuitas – www.uc.pt/whpo

www.uc.pt/whpo/programa.html 

13 > 20 MAIO
viagem à Rússia 

O COMBOIO DE ANA KARENINA
DE MOSCOVO A S. PETERSBURG
Proposta da Europa Viva,
Associação Europeia para a
Criatividade e Solidariedade
Social, membro da Unesco para o
projecto Alliance Globale.

Europa Viva, Associação Europeia para a

Criatividade

Tel. 963 627 973 e 913 813 618

paulalemos@europaviva.org

www.europaviva.org/karenina/viagem.htm  

PAISAGENS 
INVERTIDAS
EM MACAU
26 JAN > 16 FEV
Evento co-organizado pela
Associação dos Arquitectos 
de Macau e pela Ordem dos
Arquitectos.

21 > 26 AGOSTO 
2.º SEMINÁRIO AVANÇADO
(MASTERCLASS)
BNA, UIA REGIÃO I 
E BERLAGE INSTITUTE
ARQUITECTOS PORTUGUESES
(ATÉ 35 ANOS) SÃO CONVIDADOS
A APRESENTAR A SUA
CANDIDATURA JUNTO DA ORDEM,
ATÉ 10 DE ABRIL
Em Almere (Países Baixos), o
seminário é dirigido por Burton
Hamfelt, membro do «S333 Studio
for architecture and urbanism» de
Amesterdão e professor junto da
Academia de Arquitectura de
Roterdão, a «Architectural
Association» de Londres, a
Universidade de Toronto e o
«Berlage Institute».
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 serão o objecto de
estudo. 
Os interessados deverão fazer
chegar à Ordem, 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). 
Os custos individuais de
participação elevam-se a ? 730,00
(+ IVA à taxa de 19%), acrescidos
de transporte e «ajudas de custo».

Clélia Fernandes

ri@ordemdosarquitectos.pt

Berlage Institute

info@ berlage-institute.nl

www. berlage-institute.nl

S
o

n
ia

 P
in

to

: ENCONTROS 2 
MARGARIDA LOURO APRESENTA TESE 
SOBRE ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
A arquitecta Margarida Louro apresenta a tese «www.Cidade.Consumo 
– O impacto das redes de consumo na reorganização do espaço urbano
contemporâneo da Área Metropolitana de Lisboa», a 28 de Março (19h,
auditório da sede da Ordem dos Arquitectos). Esta conferência insere-se no
ciclo de apresentação de teses de mestrado e de doutoramento organizado
pela Secção Regional Sul (:Encontros 2). Trata-se de uma tese de
doutoramento defendida em Abril de 2005, no departamento de Urbanismo
e Ordenamento do Território da Universidade Politécnica da Catalunha. 
Em questão está o problema do consumo, «no qual se incluem hábitos
associados ao aumento do tempo livre e à procura de novas formas de ócio
de cultura, sobre as quais se definem aspectos inovadores» quando se
consideram a organização territorial e as novas tipologias urbanas. A Área
Metropolitana de Lisboa foi eleita como «território privilegiado de
observação crítica» através da abordagem específ ica de três grupos aos
quais se associam estratégias próprias de reorganização: reabilitação dos
centros, requalificação das periferias e revalorização das zonas de valor
paisagístico natural. Esta análise tem como pano de fundo a transformação
urbana pós industrial, associada ao aumento de mobilidade e ao
desenvolvimento dos sistemas de organização em rede na cidade
contemporânea. 
Margarida Louro, nascida em 1970, é docente da Faculdade de Arquitectura
de Lisboa desde 1993, onde lecciona nas licenciaturas em arquitectura do
planeamento urbano e territorial e arquitectura da gestão urbanística e
onde desenvolve investigação.
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CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
23 de Março, 20h30
Nos termos da Lei e do Estatuto, convoco a Assembleia Geral da
Ordem dos Arquitectos para reunir em Assembleia Ordinária na
sede nacional da Ordem dos Arquitectos, Edifício dos Banhos de
São Paulo, Travessa do Carvalho 23, em Lisboa, no dia 23 de
Março de 2006, pelas 20.30 horas, com a seguinte ordem de
trabalhos:

Ponto 1
Aprovação da Acta da Assembleia anterior, realizada 
em 29 de Junho 2005;

Ponto 2
Relatório de Actividades de 2005 – informação
Plano de Actividades de 2006 – informação;

Ponto 3
Orçamento para 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, 20 de Fevereiro de 2006
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
CARLOS GUIMARÃES, ARQUITECTO

REVOGAÇÃO DO 
DECRETO 73/73
EM DEBATE PÚBLICO
A Ordem dos Arquitectos convidou um painel de personalidades a
tomarem posição sobre o processo da revogação parcial do Decreto
73/73 (Projecto de Lei n.º 183/X | Arquitectura: Um direito dos cidadãos,
um acto próprio dos arquitectos), que se encontrou, até ao passado dia
24 de Fevereiro, em fase de discussão pública no Parlamento.

(…) O arrastamento, ao longo de décadas, da revogação pretendida
é um exemplo flagrante e doloroso de como, no nosso país, se
deixam atrasar as reformas necessárias, até mesmo quando
largamente consensuais, como é o caso. (…) É lamentável que o
poder político não tenha sido ainda capaz de pôr um ponto final
neste estado de coisas, contrário ao progresso do país e à
qualidade de vida da população. Valha-nos a Iniciativa Legislativa
de Cidadãos para defender a nossa Democracia. (…)

NUNO TEOTÓNIO PEREIRA

A minha opinião é claramente positiva, é evidente que sempre
defendi em múltiplas ocasiões, congressos e afins, que só os
arquitectos devem assinar as obras e que estas devem ser
projectadas por arquitectos. Julgo que esta é uma questão que
resulta na valorização profissional e mesmo artística que também
está em causa e que deverá ser assumida até porque tem
consequências em termos da cidade.

EDUARDO PRADO COELHO

(…) Em minha opinião, a teoria dos actos próprios das profissões
fundamenta-se na defesa dos consumidores, pelo que as leis que
definem actos próprios devem ser incluídas nesse tipo de legisla-
ção. De facto, os consumidores têm todo o interesse que lhes seja
assegurado que projectos de arquitectura, de planeamento urba-
no, de espaços públicos, sejam executados sobre a responsabilida-
de de profissionais com qualificações profissionais adequadas,
detentores de formação suficiente, sujeitos a rigoroso controlo
deontológico. 
Se outros motivos não existissem bastaria olhar para o
(des)ordenamento do território, para a qualidade dos espaços
urbanos, para o horror dos edifícios que se constroem, para a
fragilidade dos espaços verdes, para se concluir que o Decreto
73/73 foi um erro trágico, ou pelo menos que se tornou com o
tempo um dos factores causais de tudo isso. (…)

JOSÉ MIGUEL JÚDICE

Tendo apoiado a petição de que esta Iniciativa Legislativa de
Cidadãos constitui a consequência lógica, venho novamente
exprimir a minha total concordância com o conteúdo da aludida
Iniciativa que, no fundo, consagra a natural reserva para os
arquitectos de actos que integram o cerne da sua formação e
qualificação profissional.
Tal como seria incompreensível que actos próprios da profissão
jurídica fossem praticados por quem não possui tais habilitações,
também do mesmo modo é incompreensível que outros, não
arquitectos, se substituam a estes sem a sua formação académica
e profissional.

MARCELO REBELO DE SOUSA

(...) A entrada dos Cursos de Arquitectura para a Universidade
representou a consideração da sua autonomia disciplinar, diferente
da de qualquer outra disciplina e a necessidade de fundamentar
aquilo que é específico e insubstituivelmente da responsabilidade
do Arquitecto. Com algumas dificuldades o temos conseguido,
lutando contra interesses instalados que reivindicam sem qualquer
razão as nossas prerrogativas profissionais. É interessante como
aos arquitectos lhes pareceu bem que os engenheiros, nova
profissão autónoma, herdassem parte das nossas competências,
obrigando-nos a aprofundar competências próprias.
A vida separou-nos irreversivelmente, mas obrigou-nos a um
casamento de conveniência que, nos melhores casos se transforma
em casamento de amor desejado e compartilhado, com algumas
divisões e muitas sobreposições de tarefas comuns, como devem
ser os casamentos modernos. 
O que, a engenheiros e arquitectos, falta, muitas vezes, é um
entendimento inteligente e culto da inevitável divisão de tarefas
que, por se completarem reciprocamente, não permite exclusividade
a nenhuma das partes: do edifício, às pontes (a que gostaríamos de
poder continuar a chamar “obras de arte”), até à cidade. 
Nesse sentido o decreto 73/73 representa uma visão retrógrada que
não permite salvaguardar direitos próprios, nem clarificar inerentes
responsabilidades. Esta salvaguarda e esta clarificação serão um
contributo para a inversão do processo de degradação da paisagem
construída em Portugal. A manutenção do decreto tal como se
encontra será um inequívoco sinal de desistência na consideração
da esperança de inverter aquele processo degenerativo ou, no pior
dos casos, uma manifestação de dependência e tolerância em
relação a lóbis instalados e parcialmente responsáveis pelo referido
desordenamento do território.

ALEXANDRE ALVES COSTA

2006 ACTIVIDADES
NORTE
INVESTIMENTO
CULTURAL E
PERSPECTIVA
PROFISSIONAL
O investimento na divulgação da
arquitectura, e na defesa do
interesse da arquitectura, em
acções como a que preconizou o
fim do 73/73, são parte da
estratégia que defendemos e que
sabemos irá capitalizar vantagens
para o desenvolvimento cultural e
arquitectónico de populações e
território, e por isso, e num
segundo tempo, para os
arquitectos, foi essa a estratégia
que esta direcção defendeu e
mantêm. 
O apoio à profissão, tem sido
empreendido com um esforço

menos visível, mas não menos
intenso, em resposta imediata e
pragmática às questões dos
arquitectos, e em outras vertentes
como as da formação e as das
relações institucionais,
nomeadamente com as câmaras,
com a realização protocolos com
instituições privadas e públicas de
um modo que visa contribuir para
alargamento das nossas
competências, da nossa
capacidade interventiva, e para
um ambiente que permita o
exercício da profissão de um modo
mais eficaz. Este primeiro ano de
experiência permite agora almejar
estes objectivos de um modo
concertado e mais eficaz,
preparando neste ano de 2006,
acções e actividades que
decorrerão neste ano e no
próximo, e que visam um
resultado evidente e visível para
ambos os lados desta mesma
estratégia. O lado do investimento
cultural concertado também com

o lado da perspectiva profissional.
O nosso tema em 2006 será o da
cultura com os arquitectos.
Procuraremos que o alargamento
da área de influência da profissão
seja resultado, simultâneo, da
exigência de uma população mais
esclarecida, e mais consciente da
capacidade profissional dos
arquitectos que a serve.
Uma última referência ao esforço
que este ano será realizado no
projecto da nova sede. O projecto
de arquitectura da nova sede está
neste momento em fase de
revisão do estudo prévio, na
perspectiva de o manter dentro
dos limites orçamentais previstos.
Este será o ano em que se espera
ver concluído o projecto nas suas
variadas fases, para que durante
2007 possamos ver o inicio dessas
obras.

JOÃO PEDRO SERÔDIO, 

PRESIDENTE DO CONSELHO DIRECTIVO

REGIONAL DO NORTE

INICIATIVAS
PELOURO DA CULTURA
JAN > DEZ
Ciclo de exposições
REUNIÃO DE OBRA
Museu dos Transportes 
e Comunicações, Porto

FEV > ABR
Ciclo de visitas guiadas
OBRA ABERTA

6 MAIO
FESTA I LOVE TÁVORA
Quinta da Conceição, Matosinhos

MAR > JUN
Conferências
EM TRÂNSITO

OUT
PRÉMIO FERNANDO TÁVORA 2006
Lançamento no Dia Mundial 
da Arquitectura

PELOURO DA FORMAÇÃO
FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 
E CONTÍNUA

ABR
Reabilitação urbana

MAI
Coordenação de especialidades;
Construção sustentável 
e energicamente eficiente 
Materiais e ferramentas; 
Gestão de projectos

JUN
Construção - betão; Arquitectura
bioclimática - II nível; PDM de
segunda geração

JUL
Oficinas de “Aqui té Arte (1.ª fase)

SET
Oficinas de “Aqui té Arte (2.ª fase);
Sustentabilidade na iluminação

OUT
Gestão de empresas 
Contabilidade na realidade
empresarial para arquitectos;
Legislação na prática profissional

NOV
Gestão de empresas
Contabilidade na realidade
empresarial para arquitectosl

www.oasrn.org
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