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A SUL

SERVIÇOS DA SRS
O QUE FAZEM, COMO CONTACTÁ-LOS
O PLANO DE ACTIVIDADES DE 2006 DA SECÇÃO REGIONAL SUL (SRS), DANDO CUMPRIMENTO AOS OBJECTIVOS FIXADOS EM 2004, 

PROCURA CENTRAR OS SERVIÇOS DA ORDEM NA PRÁTICA PROFISSIONAL, REESTRUTURANDO E MELHORANDO O ATENDIMENTO A MEMBROS EFECTIVOS E ESTAGIÁRIOS. 

PROCURA, TAMBÉM, PROSSEGUIR A DESCENTRALIZAÇÃO DA ORDEM, REFLECTINDO AS ESPECIFICIDADES LOCAIS, APOIANDO A CRIAÇÃO DE NOVOS NÚCLEOS E DELEGAÇÕES, 

APROXIMANDO OS SERVIÇOS DOS MEMBROS E INCENTIVANDO A REALIZAÇÃO DE INICIATIVAS E SEU INTERCÂMBIO. 

A LISTA QUE SE APRESENTA, COM UMA DESCRIÇÃO SUMÁRIA DOS SERVIÇOS DA SRS COM PAPEL RELEVANTE NA LIGAÇÃO AO EXTERIOR E AS ACÇÕES PRESTADAS 

PELOS NÚCLEOS E DELEGAÇÕES REFLECTE O CAMINHO PERCORRIDO ATÉ AO MOMENTO. PRETENDE DISPONIBILIZAR A TODOS OS INTERESSADOS UMA FORMA ADEQUADA 

DE ACEDEREM À ORDEM DOS ARQUITECTOS.

GERAL
Travessa do Carvalho, 21-25

1249-003 Lisboa

Tel. 213 241 140/5 - Fax 213 241 170 

geral@oasrs.org 

NA DEPENDÊNCIA DO CONSELHO
DIRECTIVO REGIONAL DO SUL

GABINETE DE APOIO 
À DIRECÇÃO
Gestão do atendimento técnico

prestado aos membros e gestão

administrativa, promoção da

melhoria dos métodos de trabalho

e melhoramento do circuito

interno de informação, apoio ao

controlo orçamental, definição de

medidas de modernização

administrativa. 

APOIO ADMINISTRATIVO
2.ª a 6.ª das 10 às 18 horas

Filipa Mesquita

Tel. 213 241 153/4 | Fax 213 241 170

direccao@oasrs.org

APOIO TÉCNICO
2.ª a 6.ª das 13h30 às 18h30

Dra Margarida Gonçalves

Tel. 213 241 153/4 | Fax 213 241 170

gad@oasrs.org

GABINETE JURÍDICO 
2.ª, 5.ª e 6.ª das 10 às 13 horas

Dr José Alexandre Saraiva de Lemos

Tel. 213 241 153/4 | Fax 213 241 170

GABINETE DE RELAÇÕES
PÚBLICAS, INFORMAÇÃO 
E MARKETING
INFORMAÇÃO 
Produção de informação para o

site da SRS; colaboração no órgão

informativo oficial da OA;

realização da «neswsletter»

electrónica.

2.ª a 6.ª das 14 às 18 horas

António Henriques

Tel. 213 241 161 | Fax 213 241 170

comunicacao@oasrs.org
Criação, manutenção e gestão do

site da SRS. Colocação de

anúncios de oferta e procura de

emprego. Produção da

«newsletter» electrónica. 

2.ª a 6.ª das 10 às 13 horas e das

14 às 18 horas

Pedro Neves

Tel. 213 241 174 | Fax 213 241 170

internet@oasrs.org

MARKETING
Gestão dos acordos e parcerias

com entidades públicas, privadas

ou instituições, com vista à

obtenção de apoios, patrocínios e

benefícios; campanhas

promocionais e publicitárias de

entidades externas com as quais a

SRS estabeleça acordos.

2.ª a 6.ª das 10 às 13 horas e das

14 às 18 horas

Ana Conceição

Tel. 213 241 178 | Fax 213 241 170

marketing@oasrs.org

DEPARTAMENTO 
DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
LOGÍSTICA 
Supervisionar obras simples de

conservação ou reparação,

assegurar o cumprimento dos

contratos de fornecimento de

serviços continuados, prestação

de assistência técnica a máquinas

e equipamentos.

2.ª a 6.ª das 10 às 13 horas e das

14 às 18 horas

José Diogo Gaivão

Tel. 213 241 179

apoio@oasrs.org

RECURSOS HUMANOS E TESOURARIA 
Manutenção dos processos

individuais e ficheiros de cadastro

individual de funcionários, gestão

de documentos de receitas e

despesas, gestão da cobrança de

jóias, quotas, taxas e serviços

prestados. 

9h30-16h30

2.ª a 6.ª das 9h30 às 16h30

Célia Santos

Tel. 213 241 168

tesouraria@oasrs.org

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
E CONTABILÍSTICOS 
Coordenação da realização de

inventários, realização de

procedimentos contabilísticos,

assegurar procedimentos

relativos a inscrições em cursos de

formação, seminários e outras

iniciativas. 

2.ª a 6.ª das 10 às 19 horas

Judite Pires e Lúcia Pires

Tel. 213 241 140/5 | Fax 213 241 169

secretaria@oasrs.org

secretaria2@oasrs.org

SECRETARIA
Manutenção dos processos

individuais dos membros e dos

ficheiros de membros, emissão de

declarações, certidões e outros

documentos comprovativos de

inscrição ou de aptidão. 

2.ª a 6.ª das 10 às 19 horas

Judite Pires, Lúcia Pires, Fátima Reis e

Sandra João

Tel. 213 241 140/5 | Fax 213 241 169

secretaria@oasrs.org

DEPARTAMENTO DE DEFESA 
E PROMOÇÃO PROFISSIONAL 
Apoio à profissão e à prática

Assessoria técnica aos membros

da Ordem e ao público, por

contacto telefónico, fax, correio

electrónico ou entrevista por

marcação.

2.ª a 6.ª das 10 às 13 horas

Arq. Paulo Mallen

Tel. 213 241 160 | Fax 213 241 170

praticaprofissional@oasrs.org

FORMAÇÃO
Formação complementar

(estagiários), formação contínua

(membros efectivos e outros

profissionais) e formação interna

(membros eleitos e funcionários).

2.ª a 6.ª das 10 às 13 horas e das

14 às 17 horas

Arq. Sílvia Leiria Viegas

Tel. 213 241 158 | Fax 213 241 170

formacaocontinua@oasrs.org

BIBLIOTECA E CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO
Assegura o funcionamento do

serviço de consulta de presença e

empréstimo e a gestão

documental e tratamento técnico

da informação. 

2.ª a 6.ª das 10 às 19 horas para os

membros da Ordem

2.ª, 3.ª, 5.ª e 6.ª das 10 às 17 horas

para o público geral

Fátima Coelho, Paula Mendes 

e Catarina Barradas

Tel. 213 241 148 | Fax 213 241 149

biblioteca@oasrs.org

biblioteca2@oasrs.org

SERVIÇOS CULTURAIS 
Desenvolvimento de projectos

culturais da SRS, promoção e

apoio a projectos propostos por

membros ou entidades.

2.ª a 6.ª das 10 às 13 horas e das

14 às 18 horas

Arq. Sara Andrade

Tel. 213 241 167| Fax 213 241 170

cultura@oasrs.org
2.ª a 6.ª das 14 às 18 horas

Arq. Maria Moita

Tel. 213 241 176 | Fax 213 241 170

cultura2@oasrs.org

SERVIÇO DE CONCURSOS 
Prestação de apoio e colaboração

com as entidades promotoras

públicas e privadas interessadas

na organização e realização de

Concursos e Prémios e nos

processos de atribuição de

prémios; pesquisa de informação

sobre concursos e prémios

publicados nos órgãos oficiais

nacionais e internacionais; criação

e manutenção dos processos

técnicos do serviço.

2.ª a 6.ª das 10 às 13 horas e das

14 às 17 horas

Arq. Carlos Abrantes e Dra Helena Rocha

Tel. 213 241 164 | Fax 213 241 165

concursos@oasrs.org

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
E PROJECTOS EM PARCERIA
Desenvolvimento de estudos,

projectos e acções, em parceria

com entidades exteriores sobre

temas de interesse da classe e de

acções com diversos organismos

para promover a actividade e o

papel dos arquitectos. 

2ª a 6ª das 10 às 13 horas e das 14

às 18 horas

Arq. Sara Andrade

Tel. 213 241 167| Fax 213 241 170

cultura@oasrs.org

NA DEPENDÊNCIA DO CONSELHO
REGIONAL DE DISCIPLINA

GABINETE DE APOIO 
AO CONSELHO 
APOIO TÉCNICO
2.ª, 3.ª, 5.ª e 6.ª das 10h30 às 14h

4.ª das 15h30 às 19h

Dra Sara Fraga

Tel. 213 241 159

disciplina2@oasrs.org

APOIO ADMINISTRATIVO
2.ª a 6.ª das 10 às 18 horas

Tânia Figueiredo

Tel. 213 241 159

disciplina@oasrs.org

NA DEPENDÊNCIA DO CONSELHO
REGIONAL DE ADMISSÃO

GABINETE DE APOIO 
AO CONSELHO 
APOIO TÉCNICO
Pedidos de esclarecimento

2.ª e 4.ª das 12 às 13 horas 

e 6.ª das 16 às 17 horas

Arq. António Pina

Tel. 213 241 140 | Fax 213 241 169

ga-membros@oasrs.org

APOIO ADMINISTRATIVO
2.ª a 6.ª das 10 às 13 horas 

e das 14 às 16 horas

Ângela Gomes/Sílvia Silva

Tel. 213 241 140 | Fax 213 241 169

ga-admissao@oasrs.org

NÚCLEOS E DELEGAÇÕES 

DELEGAÇÃO DO ALGARVE 
Rua da Trindade 1B, 8000-273 Faro

2.ª e 5.ª das 18h30 às 21h30 

e 3.ª, 4.ª e 6.ª das 16 às 19 horas

Tel. 289 822 700 | Fax 289 822 706

d.algarve@oasrs.org

SERVIÇOS
� Apoio aos associados e aos

estagiários

� Informações 

� Divulgação das acções da Ordem

dos Arquitectos

� Apoio Jurídico aos Membros da

Região, prestado pelo Dr. João de

Sousa

Rua de Santo António 113 - 1.º A, Faro 

Tel. 289 826 431 | Fax 289 806 977

DELEGAÇÃO DE 
CASTELO BRANCO
Avenida Nuno Álvares, Bloco D,

loja nº 9, 6000 Castelo Branco

2.ª a 6.ª das 10 às 13 horas e das

15 às 19 horas

Tel./Fax 272 346 670

d.castelobranco@oasrs.org

SERVIÇOS
� Informação aos membros

� Biblioteca

� Acções de formação técnica

� Conferências

DELEGAÇÃO DE LEIRIA 
Rua Machado dos Santos, Edifício

ex-Mercado Santana, 2410-128

Leiria

2.ª a 6.ª das 14 às 18 horas

Tel./Fax: 244 832 518

d.leiria@oasrs.org 

SERVIÇOS
� Apoio aos associados

� Organização de debates e visitas

guiadas a obras acompanhadas

pelos autores 

� Contacto com entidades

(câmaras, juntas e outras ordens

profissionais)

DELEGAÇÃO DOS AÇORES 
Rua Dr. Caetano de Andrade 9 - 

2.º Esq.º, 9500-037 Ponta Delgada

2.ª, 4.ª e 6.ª das 14 às 18 horas

Tel.: 296 283 201 / 296 283 073

Fax: 296 283 080

d.acores@oasrs.org 

SERVIÇOS
� Apoio aos associados

� Organização de debates e visitas

guiadas a obras acompanhadas

pelos autores 

� Contacto com entidades

(câmaras, juntas e outras ordens

profissionais)

DELEGAÇÃO DA MADEIRA
Rua da Mouraria 50 – 3.º, 9000

Funchal

2.ª, 4.ª e 6.ª das 10 às 14 horas 

e 3.ª e 5.ª das 9 às 13 horas

Tel. 291 242 050 | Fax: 291 242 051

d.madeira@oasrs.org 

SERVIÇOS
� Apoio aos associados e aos

estagiários 

� Organização de conferências 

e exposições 

� Contacto com entidades oficiais

� Divulgação de acções 

NÚCLEO DO LITORAL
ALENTEJANO
Antigo Colégio de S. José, Rua do

Parque, 7540 Santiago do Cacém

2.ª a 6.ª das 17h30 às 19h30

Tel. /Fax: 269 827 090

n.alentejolitoral@oasrs.org

SERVIÇOS
� Informações gerais

� Centro de

documentação/fotocópias/Internet

� «Ninho de arquitectos»

(disponibilização das instalações)

� Reuniões 

NÚCLEO DO BAIXO ALENTEJO 
Rua D. Manuel I 30, 7800-306 Beja

3.ª das 19 às 21 horas

Tel. 966 054 443 (Arq. Nuno Moquenco)

n.baixoalentejo@oasrs.org

SERVIÇOS
� Apoio aos associados 

� Informação e divulgação dos

actos próprios do arquitecto

NÚCLEO DO MÉDIO TEJO
Rua D. João IV 47-49, 2200-406

Abrantes

Aberto para actividades

programadas

Tel. 914 909 869 (Arq. Rui Serrano)

936 512 207 (Arq. Ricardo Cabrita)

n.mediotejo@oasrs.org

SERVIÇOS
� Centro de documentação

� Organização de conferências 

e exposições

MÉDIO TEJO 
E ALGARVE
TOMARAM POSSE
A presidente do Conselho

Directivo Regional do Sul,

arquitecta Leonor Cintra Gomes,

conferiu posse ao secretariado do

Núcleo do Médio Tejo e à direcção

da delegação do Algarve. 

O secretariado do Núcleo do Médio

Tejo tomou posse a 22 de Março e

a direcção do Algarve a 24 de

Março. As duas listas únicas

candidatas ao Médio Tejo e

Algarve foram eleitas nas eleições

realizadas a 17 de Fevereiro. 

Recorde-se que, já em 12 de

Dezembro de 2005, tinham

tomado posse os membros do

Núcleo do Baixo Alentejo. A Ordem

dos Arquitectos foi representada

pelo arquitecto Pedro Veríssimo.

As eleições tinham tido lugar a 18

de Novembro. 

Contactos no texto ao lado

MARIA HELENA
RIBEIRO DOS
SANTOS GUIOU 
VISITA NA BAIXA
Junto ao edifício da Câmara

Municipal de Lisboa, Maria Helena

Ribeiro dos Santos relembrou que a

reconstrução da Baixa após o

terramoto se articulou com a zona

do Chiado e com a cidade ribeirinha.

A Baixa pombalina não se limita à

zona hoje classificada como Imóvel

de Interesse Público, alargando-se

para lá desses limites. 

Foi apenas um dos aspectos

salientados por Maria Helena

Ribeiro dos Santos, investigadora e

arquitecta da Direcção Regional de

Lisboa do Instituto Português do

Património Arquitectónico (IPPAR),

na visita guiada, a 25 de Março, que

decorreu no âmbito da iniciativa

«Baixa depois da Baixa», evocando

os 250 anos do terramoto. 

O plano de Pombal criou novos

arruamentos mas também

redesenhou a partir do que já

existia; definiu a altura das

fachadas, a presença de lojas nos

pisos térreos ou o número de

pisos. E criou pequenos largos e

enquadramentos urbanísticos em

volta de equipamentos essenciais,

situações a que se referiu Maria

Helena Ribeiro dos Santos. 

O ponto alto do passeio foi a visita

à igreja do antigo Convento de

Corpus Christi, entre as ruas de São

Nicolau e dos Fanqueiros. Fechada

ao público, serve de armazém a

móveis velhos. O proprietário quer

construir um hotel nas instalações

do convento, as quais estão em

vias de classificação pelo IPPAR.

Jo
sé

 M
an

ue
l R

od
ri

gu
es



03 ARQUITECTOS

MAIO 2006

A NORTE
NÚCLEO DE BRAGA
PROMOVE
CONVERSA DE
ARQUITECTOS
Decorreu no passado dia 30 de

Março a primeira Conversa de

Arquitectos após a tomada de

posse da nova direcção do Núcleo

de Braga, no Auditório do Museu

Regional de Arqueologia D. Diogo

de Sousa, projecto da autoria do

caro colega Prof. Doutor

Arquitecto Carlos Guimarães.

Foram oradores nesta primeira

iniciativa António Jorge Fontes e

André Fontes, formados em

Arquitectura e Engenharia, tendo

contado também com a presença

do Eng. Gerardo Saraiva,

Presidente do Conselho Directivo

Norte da Ordem dos Engenheiros.

A adesão à iniciativa foi boa por

parte dos colegas, estagiários e

estudantes de arquitectura,

denotanto interesse e vontade de

participar em mais eventos deste

género, a qual desde já

agradecemos.

Os nossos colegas oradores

apresentaram seis dos seus

trabalhos, dois dos quais obras já

concluidas, destacando o projecto

Homem que foi distinguido com o

2.º prémio Secil de Engenharia, de

forma esclarecedora e bastante

fluida.

Aproveitamos para informar que

mais iniciativas destas estão já a

ser preparadas de entre as quais

destacamos; em Abril, o Arq.

Fernando Jorge, em Maio, o Arq.

Martins e, em Junho, o Arq.

Coutinhas, todos com datas a

confirmar que irão ser divulgadas.

Mais uma vez agradecemos a

presença de todos e que

possamos repetir e partilhar estes

momentos com cada vez mais

colegas.

A DIRECÇÃO DO NÚCLEO DE BRAGA

OBRA ABERTA
FECHA CICLO 
FERNANDO TÁVORA
O ciclo de visitas guiadas a obras de

arquitectura de Fernando Távora,

termina no próximo dia 6 de Maio

com a festa I love Távora a decorrer

na Quinta da Conceição em

Matosinhos, em que através dos

diferentes espaços da Quinta da

Conceição, com eventos sucessivos,

ao longo da noite, constituem a

“visita” à obra, valorizada com a

pontuação cenográfica concebida

expressamente para o evento.

No âmbito da programação de “I love

Távora” decorreram sete visitas a

Obras de FernandoTávora, guiadas

por arquitectos.

NÁPOLES MOSTRA
ARQUITECTURA
EM PORTUGAL
A mostra Disegnare nelle Città,

Architettura in Portogallo esteve

patente ao público italiano, entre

31 de Março e 1 de Maio, na cidade

de Nápoles, no Palazzo Roccella,

onde se instalou, desde o ano

passado, o PAN – Palazzo delle

Arti di Napoli.

A apresentação em Nápoles foi

promovida pelo Corso di Laurea in

Arredamento, Interno

Architettonico e Design Facoltà di

Architettura dell’Università degli

Studi di Napoli «Federico II»

Esta expoisção, comissariada por

Álvaro Siza com João Soares,

Maddalena d’Alfonso, António

Madureira e André Tavares, tinha

já sido apresentada em S. Paulo

(5.ª BIA) e em Milão (XX Trienalle).

Num formato dual, de registo

fotográfico e projectual, viajou por

Portugal, visitando Montemor-o-

Velho, Idanha-a-Velha, Évora,

Lisboa e Porto, percorrendo os

espaços entre paisagens

construídas e arquitecturas de

nomes como Fernando Távora,

Eduardo Souto Moura, Miguel

Figueira, J. L. Carrilho da Graça e

Gonçalo Byrne, entre outros. 

Por ocasião da inauguração, no dia

31 de Março, teve lugar uma mesa

redonda que reuniu a Dra Maria

Vergiani, directora do PAN, o

Professor Agostino Bossi da

Faculdade de Arquitectura da

Universidade Federico II de

Nápoles, o fotógrafo Gabriele

Basilico, autor das fotografias da

mostra, e os arquitectos João

Soares e Maddalena d’Alfonso, co-

comissários da mostra.

www.palazzoartinapoli.net

CASA DE
MELNIKOV
AMEAÇADA
APELO A PUTIN
A casa do arquitecto Konstantin

Melnikok (Moscovo, 1927/1929),

um ícone da arquitectura do

século XX, funcionou como um

museu informal do arquitecto sob

a guarda do seu filho, o artista

plástico Viktor Melnikov. Com o

seu desaparecimento, no passado

dia 5 de Fevereiro, é questionado o

destino que será dado ao

importante legado arquitectónico.

Uma carta aberta ao presidente da

federação russa, Vladimir Putin,

está a circular na Internet, para a

qual é solicitada particular

atenção da comunidade

internacional de arquitectos,

intelectuais, artistas e

parlamentares, entre outros.

www.ordemdosarquitectos.pt

CONFERÊNCIAS “EM TRÂNSITO” 
O sucesso e a divulgação desta linha de programação durante o ano passado criou já uma consciência pública da

disponibilidade da SRN para apoiar, em parceria, a realização de conferências, o que suscitou já vários contactos de

entidades ou propostas a título individual com esse objectivo. 

Pretende-se com este ciclo apoiar, partilhar e ampliar a programação cultural com ligação à arquitectura. Os temas

abordados em cada uma das conferências estão directamente relacionados com a obra dos conferencistas.

1 Jun, em Viseu; 2 Jun, no Porto – Vittorio Magnago Lampugnani

Conferências de Maio na Agenda

SRN MARCA 
PRESENÇA FORTE NO
IMOBITUR/PORTO 2006
PRIMEIRA MOSTRA DE
ARQUITECTURA DE PROMOÇÃO
IMOBILIÁRIA APRESENTOU
MAIS DE UMA CENTENA DE
PROJECTOS 
Decorreu no final de Março, na

EXPONOR de Matosinhos, o

IMOBITUR/PORTO 2006 – II Salão

Ibérico do Mercado Imobiliário e

Turismo Residencial. Em resposta a

um convite formulado pela

organização, o certame contou

este ano, pela primeira vez, com a

presença institucional da Secção

Regional do Norte (SRN) através de

um stand produzido pelo Pelouro

da Encomenda e Emprego da SRN.

O IMOBITUR é uma feira imobiliária,

de carácter comercial, centrada no

mercado imobiliário do Norte de

Portugal e do Brasil, cujo objectivo

é colocar em contacto os múltiplos

agentes que operam na área da

promoção imobiliária, tanto do lado

da oferta, como do lado da procura

(investidores, compradores,

promotores imobiliários,

organismos públicos, prestadores

de serviços na área da arquitectura

e engenharia, etc.). 

Não obstante a SRN ter sido

convidada a fazer-se representar

no evento com um ‘stand

institucional’, o Conselho Directivo

Regional do Norte considerou que

o carácter e tema do evento

sugeriam que esta oportunidade

fosse orientada para os arquitectos

apresentarem os seus trabalhos

nesta área específica aos agentes

intervenientes no processo de

promoção imobiliário, cuja visita se

esperava em grande número.

Nesse sentido, a SRN optou por

marcar a sua participação neste

evento pela apresentação de uma

ampla mostra de projectos de

arquitectura de promoção

imobiliária (planos urbanos em que

a promoção imobiliária tem/teve

uma presença determinante,

loteamentos

industriais/residenciais,

empreendimentos destinados à

venda em propriedade horizontal,

etc.).

Estiveram presentes nesta mostra,

mediante candidatura prévia, 118

projectos de arquitectura

referentes aos mais diversos tipos

de promoção imobiliária, superando

largamente as expectativas iniciais

da SRN. Embora não sendo

exaustiva, a mostra apresentou

assim um panorama alargado da

arquitectura de promoção

imobiliária recentemente produzida

no país, com enfoque especial na

região norte.

Produzido e montado em tempo

recorde, em parceria com a DOKA e

com o patrocínio da PLADUR, bem

como o apoio de diversas outras

empresas (SCHMITT+SOHN,

MEDIACHIP, ELEMENTAR,

DESIGNAR, CARPINTARIA SANTOS

MOREIRA, AKI), o ‘stand’ da SRN foi

constituído por dois corredores de

20m de comprimento e 5 de

largura, os quais constituíram

ponto de passagem obrigatória

para todos os visitantes do salão

imobiliário, uma vez que uniam os

dois pavilhões, nos quais se

encontravam instalados os

restantes stands do certame.

De acordo com informação

prestada pela organização da feira

imobiliária, esta edição do

IMOBITUR registou

aproximadamente 25 000 entradas,

traduzindo um aumento de 30%,

em termos de número de visitantes,

face à edição do ano passado.

Atendendo ao visível interesse que

esta mostra despertou nos

visitantes da feira, a SRN considera

muito positiva a sua primeira

participação neste certame

imobiliário, a ponto de já ter

salvaguardado, junto da entidade

organizadora, a sua presença

institucional na próxima edição,

agendada para 2007.

ARQUITECTOS INFORMAÇÃO
TRABALHO
GRÁFICO
DISTINGUIDO
O «boletim», distribuído

mensalmente por todos os

membros da Ordem (que completou

13 anos de existência no mês de

Abril), foi recentemente distinguido

pelo trabalho gráfico desenvolvido

pelo gabinete silvadesigners!

A revista norte-americana Print

Magazine seleccionou um conjunto

de 6 capas do boletim para

figurarem na sua edição especial de

Setembro/Outubro próximo,

dedicada à Business Graphic

Competition. O trabalho gráfico

vencedor desta competição, será

premiado com um total de $10 000

para além da reprodução do

trabalho num suplemento especial a

sair com esta mesma edição da

Print Magazine.

www.printmag.com
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DEPOIMENTO PARA UMA AULA
NA ESCOLA SUPERIOR DE BELAS-ARTES 
DO PORTO, EM 21 DE MAIO DE 1980

I LOVE TÁVORA

Eu sei, eu sei
sim, eu sei. Sei-o agora e já há
muito tempo o sabia.
Sem, sei, sei isso.
Mas eu sei isso e também sei o
contrário.
E é tão difícil saber isso e saber
o contrário.
Aceitar isso e não desprezar o
contrário.
Sim, eu sei.
eu sei que a Terra terá cinco
mil milhões de anos
eu sei que a Vida terá mil
milhões de anos
eu sei que a “pequena”
distância da Terra à Lua anda
aproximadamente pelos
400.000 kilometros.
Eu sei, sim eu sei
eu sei
eu sei que tenho apenas 56
anos de idades, 1,65m de alto e
um passo de 70 centímetros.
Sim eu sei,
eu sei
mas sei também
que a praia ficará diferente se
eu lhe roubar um grão de areia
eu sei
que o mar não será o memo se

eu lhe chorar uma lágrima
eu sei
que o Universo se altera
quando respiro ou mesmo
quando penso.
Sim, eu sei, eu sei que venho de
longe e vou para longe
sei que não estou apenas aqui
mas em muito lado, sei que não
vivo “apenas” o tempo que
vivo.
Sei que o infinitamente grande
é tão infinito como o
infinitamente pequeno.
E sei e sei mais e muito mais.
Sei que não sou excepção.
Sei que sou como todos os
homens
os que nasceram e morreram
os que hão-de nascer para
morrer.
Eu sei que entre mim e os
outros há uma eterna e
indissolúvel união.
E que os outros precisam de
mim, tanto quanto eu deles
necessito.
E sei que é este saber-mo-nos
infinitamente grandes por
sermos infinitamente
pequenos que constitui a 

paixão da Vida.
Eu sei, sim eu sei.
E é sobre esta Vida de paixão
que tem sido a minha que vou
falar.
Com ironia, com tristeza, por
vezes com rancor, mas sempre,
sempre com paixão.
Há anos pensei um
pensamento para gravar numa
porta que ofereci,
simbolicamente, para a casa de
uns amigos.
Esse pensamento pensava
simplesmente: faz de cada
momento uma Vida.
Ofereci a porta mas não gravei
o pensamento.
Gravei-o na memória e procuro
praticá-lo no quotidiano.
E é essa paixão pela Vida que
quero apaixonadamente
transmitir. Porque não vive
quem não mergulha 
permanente e
apaixonadamente na paixão da
Vida.
Eu sei, sim eu sei.
Eu sei.
FERNANDO TÁVORA
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1. I LOVE TAVORA
Cruzando públicos e dividindo

custos, a SRN desenvolveu este

projecto em parceria com a

Câmara Municipal de Matosinhos,

o Centro de Documentação Álvaro

Siza, a Faculdade de Arquitectura

da Universidade do Porto, a

Faculdade de Ciências da

Universidade do Porto, o Museu

dos Transportes e Comunicações e

o Teatro Nacional São João.

Esta iniciativa teve como

comissariado, para além do

Pelouro da Cultura, os arquitectos

Beatriz Madureira (Conferências e

Ciclo de vídeo) e José Gigante

(Festa).

O cartaz, da autoria de R2Design,

foi premiado no concurso anual de

2005 do Type Directors Club, com

sede em Nova Iorque, que

reconhece a distinção e excelência

em tipografia, caligrafia, e outras

formas de escrita. 

2. PRÉMIO FERNANDO TÁVORA
O Prémio Fernando Távora, uma

bolsa de viagem no valor de ?5 000,

destinada a todos os arquitectos

inscritos na Ordem, para a melhor

proposta de viagem de

investigação, a seleccionar por um

júri nomeado todos os anos para o

efeito, destina-se a perpetuar a

memória do arquitecto,

valorizando a importante

contribuição da viagem e do

contacto directo com outras

realidades, na formação da cultura

do arquitecto.

O prémio é aberto todos os anos

no Dia Mundial da Arquitectura 

(1.ª segunda-feira de Outubro),

com a apresentação do júri para o

ano seguinte, e o/a arquitecto/a

premiado/a deverá nessa data

proferir uma conferência de

apresentação da viagem

efectuada. 

O júri para a primeira edição do

prémio foi constituído pelos

arquitectos José Bernardo Távora,

Álvaro Siza Vieira, Manuel Mendes

e, em representação da SRN,

Teresa Novais, e pelo Dr Vasco

Graça Moura.

3. CONFERÊNCIAS + VIDEO
Reposição do registo do último ano

de aulas de “Teoria Geral de

Organização do Espaço” na

F.A.U.P., 1992/93

O tema da "Viagem", assim como o

da "Aula", foram exemplarmente

ilustrado com um ciclo de

reposição das aulas, proferidas no

último ano em que Fernando

Távora leccionou na FAUP, com

introdução de arquitectos e

historiadores que com ele

colaboraram de perto, ou que 

o assistiram no decurso da sua

vida académica; e com uma série

de conferências de Alexandre

Alves Costa, Joaquim Vieira,

Eduardo Souto Moura, e Manuel

Mendes. 

A ”Viagem”, na perspectiva

académica, onde a busca pelo

conhecimento se torna o motivo

da mesma. A ”Aula” como

momento basilar da formação das

novas gerações de arquitectos. 

20 Nov Álvaro Siza

27 Nov António Lousa

04 Dez Manuel Graça Dias

11 Dez Rui Lobo

08 Jan João Mendes Ribeiro

15 Jan Nuno Tasso de Sousa

25 Jan Rui Tavares

29 Jan Carlos Machado

05 Fev António Bandeirinha 

CONFERÊNCIAS

23 Nov Alexandre Alves Costa e

Joaquim Vieira

30 Nov Eduardo Souto Moura

07 Dez Manuel Mendes

4. EXPOSIÇÃO
“REUNIÃO DE OBRA – NORTE”: #001
RECUPERAÇÃO. PALÁCIO DO FREIXO
Com base numa proposta da SRS,

este ciclo de exposição,

conferência e visita à obra com o

objectivo principal dar a conhecer

a um público alargado a natureza

complexa e interdisciplinar do

trabalho do arquitecto, no

processo de obra, focando as fase

do Projecto de Execução e

Assistência Técnica à obra,

inaugurou-se nos espaços dos

antigos escritórios do Museu dos

Transportes, projectados pelo arq.

Eduardo Souto Moura, com o tema

da Recuperação, focando sobre a

intervenção no Palácio do Freixo

da autoria de Fernado Távora e

José Bernardo Távora. 

Entre 15 de Dezembro e 12 de

Março estiveram patentes um

espaço de atelier, o

desenvolvimento do projecto

integrando o seu significado de

valor cultural; o desenvolvimento

do Projecto de Execução em

franca ligação e coordenação com

as especialidades e o decorrer da

obra; e o espaço da Obra, com o

complemento de trabalho do

arquitecto de acompanhamento

activo à Obra, e a contínua

produção de mais informação para

construção.

“Histórica e arquitectónicamente o

tempo foi um factor determinante 

na definição da forma e carácter

com que o edifício actualmente se

nos apresenta (…) desta forma, a

salvaguarda do material histórico e

a manutenção da autenticidade do

edifício, foi feita com o objectivo

de permitir a adequada

reintegração dos elementos já

existentes no seio da nova

situação estrutural e projectual,

garantindo a uniformização 

das leituras que o edifício pode

transportar. Fundamental à

compreensão do mesmo e às suas

épocas históricas.”

5. VISITAS GUIADAS
“OBRA ABERTA”
A Obra Aberta tem vindo a

constituir, desde 2001, um dos

planos de acção para divulgação

da actividade do arquitecto junto

da sociedade, através da

organização de visitas guiadas a

obras de arquitectura, sempre que

possível acompanhadas pelo

respectivo autor e cliente.

Integradas este ano no programa

“I Love Tavora” as visitas

decorreram, de Fevereiro a Maio

de 2006, foram dedicadas em

exclusivo à obra construída 

de Fernando Távora, guiadas por

alguns dos arquitectos que nelas

colaboraram ou cuja temática lhes

é próxima.

11 Fev Casa dos 24, Porto – Carlos

Martins

25 Fev Sistematização do Centro

Histórico de Guimarães – Miguel

Frazão 

11 Mar Mercado Municipal de Santa

Maria da Feira – José António

Bandeirinha 

25 Mar Pousada de Santa Marinha

– Francisco Barata

8 Abr Casa de Ofir – Sérgio

Fernandez

22 Abr Casa da Covilhã – José

Bernardo Távora

6. FESTA
Encerrando as comemorações e o

ciclo "Obra Aberta" com a obra da

Quinta da Conceição, em

Matosinhos, uma Festa permitirá

partilhar esta experiência com um

público mais alargado.

Esta Festa será um espaço de

homenagem colectiva, reunindo

material recolhido sobre Fernando

Távora (imagens, apontamentos de

cadernos de aulas, histórias,

frases, fotografias, filmes, etc.),

que será projectado  ao longo da

noite, nos espaços da Quinta. A

Festa contará com as parcerias da

Câmara Municipal de Matosinhos e

do Teatro Nacional São João, e com

a cenografia do Arq. João Mendes

Ribeiro e a equipa do TNSJ, e

'percorrerá', os diferentes espaços

da Quinta da Conceição, com

eventos sucessivos, ao longo da

noite, constituindo assim a 'visita' à

obra, valorizada com  a pontuação

cenográfica concebida

expressamente para o evento. 

O programa da Festa terá início

com a sessão oficial de anúncio do

vencedor da 1.ª edição do Prémio

Fernando Távora, e culminará com

bar, música e dança, por DJ's

arquitectos, no espaço central do

Pavilhão de Ténis.

LUIS TAVARES PEREIRA, 

TERESA NOVAIS E FILIPA GUERREIRO 

CULTURA OA-SRN, MAIO 2006

SEMPRE, SEMPRE
FERNANDO TÁVORA
Fernando Távora é, sem dúvida,

uma referência grande na

produção arquitectónica dos

últimos 50 anos em Portugal.

Mas não só. É, e de que maneira,

na chamada “Escola do Porto” a

figura marcante como professor,

no sentido nobre da palavra, pois

soube prender, ou mais

concretamente dito, despertar em

muitos de nós a importância da

arquitectura como realidade

cultural e não apenas aquela

aprendizagem, progressivamente

cada vez mais alargada e mais

consistente entre um 1.º ano

lectivo e uma prestação duma

prova final do curso.

Numa entrevista concedida há

uma dezena de anos antes da sua

jubilação, afirmou claramente:

“(…) EU JOGUEI NUMA COISA

PERIGOSA, QUE NÃO DIREI 

QUE CONSISTIU EM

DESINTELECTUALIZAR A

ARQUITECTURA MAS EM

HUMANIZAR A ARQUITECTURA (…)

TRAZER A ARQUITECTURA 

AO DIA-A-DIA TEM A SUA

IMPORTÂNCIA. ESSA FOI A MINHA

ESCOLHA. A ARQUITECTURA É,

PRIMEIRAMENTE, UM ACTO DE

INTELIGÊNCIA. E REQUER, DEPOIS,

UMA CLARA CONSCIÊNCIA

SOCIAL.”
Essa atitude foi uma constante ao

longo da sua, felizmente, longa

actividade profissional, assumida

com uma poética que sempre

soube transmitir, como deixou

registado em 1950, bem jovem

ainda, no texto da sua prova de

concurso para a obtenção do

diploma de arquitecto, CODA,

como então se designava:

(…) Não se trata de um grande

terreno, trata-se de um belo

terreno cujo interesse lhe advém

de ser na sua maioria rochoso e

debruçado numa frente de 20

metros sobre uma pequena e

encantadora praia.

Eu pude usufruir desse

entusiasmo, calmo e

simultaneamente forte,

especialmente no período que

participei, a partir de 1956, no

Inquérito à Arquitectura Regional

Portuguesa, conjuntamente com o

Rui Pimentel, para a cobertura da

designada Zona 1.

Fernando Távora, por escolha

atenta do Mestre Carlos Ramos,

então director da ainda Escola de

Belas Artes do Porto, era o nosso

chefe de equipa e desenvolveu,

desde logo, uma acção

orientadora extremamente

produtiva, dada a ausência de

estudos sobre o tema duma

“arquitectura sem arquitectos”.

Tínhamos a nosso cargo uma

mancha de território muito grande

e complexa, desde Melgaço até

Coimbra (felizmente depois

reduzida mais para norte) e no

sentido do interior, até próximo a

Amarante. Um mundo!

Mas o entusiasmo do Fernando

Távora, a sua perspicácia, a sua

capacidade de análise, constituía a

nossa missão pioneira que, diga-

se de passagem, não cumpria,

nem cumpriu os desígnios do

Governo de então que pretendia

sim um “catálogo” exemplificativo

de modelos regionais e não um

estudo analítico que mostrasse

como a geografia, a história, a

economia rural, entre outros

factores, condicionam e moldam a

criatividade do homem perante a

mãe natureza.

ARQ. ANTÓNIO MENÉRES

PORTO, 9 DE ABRIL

A OA-SRN LEVOU A CABO, ENTRE 1 DE OUTUBRO DE 2005 E 6 DE

MAIO DE 2006, UMA SÉRIE DE EVENTOS DE CELEBRAÇÃO DA

ACTIVIDADE DO ARQUITECTO E DE DIVULGAÇÃO DA ARQUITECTURA

À SOCIEDADE, EM HOMENAGEM AO ARQUITECTO FERNANDO

TÁVORA, FALECIDO A 3 DE SETEMBRO DE 2005, SOB A DESIGNAÇÃO

I LOVE TÁVORA. PORQUÊ I LOVE TÁVORA ? O ARQ. FERNANDO

TÁVORA ERA CONHECIDO PELO SEU SENTIDO DE HUMOR E UM DIA

(CIRCA 1981), NO FINAL DE UMA CONFERÊNCIA, DISTRIBUIU PELA

AUDIÊNCIA T-SHIRTS COM ESSA INSCRIÇÃO, QUE SERÃO

REPRODUZIDAS E SORTEADAS DURANTE A FESTA, A 6 DE MAIO.
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CONCURSOS

A DECORRER
AVISO AOS MEMBROS
CONCURSO PÚBLICO PARA A ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE REMODELAÇÃO  DAS INSTALAÇÕES DA SEDE
DA REGIÃO NORTE DA ORDEM DOS ENGENHEIROS
A Secção Regional Norte da Ordem, após a análise cuidada do regulamento deste concurso, entende que não

estão reunidas as condições suficientes para a sua participação, e deste modo informa os seus membros de que

o referido concurso será realizado sem participação da Ordem.

JOÃO PEDRO SERÔDIO

PRESIDENTE DO CONSELHO DIRECTIVO REGIONAL NORTE

PROPOSTAS ATÉ 15 JULHO
CONCURSO INTERNACIONAL SOBRE TECNOLOGIAS FOTOVOLTAICAS
O Centro de Estudos em Inovação, Tecnologia e Políticas de Desenvolvimento do Instituto Superior Técnico

organiza a competição internacional de design «Lisbon Ideas Challenge (LIC) – Designing with Photovoltaics –

New Energy Concepts for the Built Environment». Destina-se a arquitectos, engenheiros e designers com

interesses na área de novos conceitos energéticos para o meio urbano e pode ser desenvolvida quer por equipas

universitárias quer por equipas individuais com espírito empreendedor.

Pretende promover ideias inovadoras que integrem na sua concepção sistemas e tecnologias fotovoltaicas. O LIC

foi lançado em Lisboa no workshop «Photovoltaics in Buildings: Opportunities for New Business Ventures», como

projecto integrado no Programa «Photovoltaics Power System Programme», uma estratégia de investigação da

Agência Internacional de Energia. 

Joana Fernandes

Tel. 963 303 023, jomifernandes@gmail.com 

www.lisbonideaschallenge.com.pt

AGENDAMAIO
ORDEM DOS ARQUITECTOS

4 > 2 JUNHO
EXPOSIÇÃO + CONFERÊNCIA
EDUARDO SOUTO DE MOURA
Exposição apresentada na Bienal

de São Paulo, Brasil

Dia 4, Inauguração da Exposição

Conferência, 21h

Sede nacional da Ordem, Lisboa

Patrocínio ROCA

www.ordemdosarquitectos.pt 

6
FESTA
I LOVE TÁVORA
Quinta da Conceição, Leça da

Palmeira, 21h30 (integrado no

ciclo Obra Aberta)

Anúncio do Vencedor da edição de

2005 do Prémio Fernando Távora

Concerto/performance António

Olaio e João Taborda; Banda

Plástica de Barcelos

Música com DJ arquitectos

Bar Maus Hábitos

Cenografia: João Mendes Ribeiro e

Teatro Nacional S. João.

Entrada Livre

11
CONFERÊNCIA
EM TRÂNSITO
SERGISON BATES
Auditório Universidade Católica,

Viseu, 15 horas

www.oasrn.org/cultura.php 

12
CONFERÊNCIA
EM TRÂNSITO
SERGISON BATES
Porto (local a confirmar), 21h30

www.oasrn.org/cultura.php 

16
CONFERÊNCIA
TERÇA TÉCNICA
ETICS – SISTEMA DE 
ISOLAMENTO TÉRMICO 
PELO EXTERIOR
Auditório Sede Nacional, Lisboa

Promoção MAPEI

18
CONFERÊNCIA
EM TRÂNSITO
DALIBOR VESELY
Círculo Literário do Porto, 21h30

www.oasrn.org/cultura.php 

> 21 
EXPOSIÇÃO
#002 REUNIÃO DE OBRA [NORTE]
HABITAÇÃO UNIFAMILIAR
CASA CARLOTA 

CASA LARANJEIRA 
José Paulo dos Santos

Museu dos Transportes e

Comunicações, Alfândega, Porto

3.ª a 6.ª das 10 às 12 e das 14 às 18

horas; sábado e domingo das 15 às

19 horas

Entrada Livre

www.oasrn.org/cultura.php 

23 > 27
EXPOSIÇÃO + CONFERÊNCIA
PRÉMIO INTERNACIONAL
TEKTÓNICA ’06 
LUXO PARA TOD@S
Dia 23 Inauguração da Exposição +

Edição do Catálogo com as obras

premiadas, FIL, Rua do Bojador,

Parque das Nações, Lisboa, 15 horas

Dia 25 Conferência com os ateliers

convidados: MMBB (Brasil),

PLOTas (Dinamarca), IAN+ (Itália),

AUZPROJEKT (Portugal) e

EMBAIXADA (Portugal), Auditório

1 do Centro de Reuniões, FIL, Rua

do Bojador, Parque das Nações,

Lisboa, 17 horas

www.ordemdosarquitectos.pt

25
CONFERÊNCIA
EM TRÂNSITO
PETER ST JOHN
Auditório Universidade Católica,

Viseu, 15 horas

www.oasrn.org/cultura.php 

26
CONFERÊNCIA
EM TRÂNSITO
PETER ST JOHN
Porto (local a confirmar), 21h30

www.oasrn.org/cultura.php 

27
VISITAS GUIADAS 
BAIXA DEPOIS DA BAIXA
250 ANOS APÓS O TERRAMOTO
DE LISBOA
DA BAIXA ÀS AVENIDAS

NOVAS
por Raquel Henriques da Silva,

historiadora, docente da

Universidade Nova de Lisboa 

Café Martinho da Arcada, 10 horas

secretaria2@oasrs.org

Tel. 213 241 140/5

> 28 
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 18 horas, todos os

dias

www.ordemdosarquitectos.pt

30
TESES DE MESTRADO 

E DOUTORAMENTO

:ENCONTROS 2
INDIVIDUAL AND PLACES. 
URBAN FORMATS AND POSSIBILITIES 
OF URBAN ARCHITECTURAL PRACTICES 
tese de mestrado da arquitecta

Cláudia Gaspar 

Auditório da sede nacional da

Ordem, 19 horas

8 > 29 JUNHO
EXPOSIÇÃO + CONFERÊNCIA
08. REUNIÃO DE OBRA
AIRES MATEUS
sobre Edifício da Biblioteca/Centro

de Artes de Sines

Dia 8, Inauguração da Exposição +

Conferência, sede nacional da

Ordem, 21 horas 

Dia 10, Visita guiada pelo autor à

obra

Local de encontro: 10 horas,

entrada edifício sede nacional da

Ordem;

15 horas, entrada do Centro de

Artes em Sines

Inscrições: máximo 60 pessoas

Patrocínio SAPA PORTUGAL

Tel. 213 241 140/5

secretaria2@oasrs.org

APOIO
DIVULGAÇÃO
5, 12 E 19
CONFERÊNCIAS
REABILITAÇÃO E REVITALIZAÇÃO
DE CENTROS HISTÓRICOS
Paços do Concelho de Torres

Vedras, sempre às 15 horas

Dia 5 O PLANO DE PORMENOR

COMO MODELO DE INTERVENÇÃO

NO CENTRO HISTÓRICO

Dia 12 A REABILITAÇÃO URBANA E

A REVITALIZAÇÃO DOS CENTROS

HISTÓRICOS

Dia 19 ESPAÇO PÚBLICO: O

CENTRO HISTÓRICO E A

CONTEMPORANEIDADE

Dra Raquel Leal, Gab. Comunicação,

C. M. Torres Vedras 

Tel. 261 310 400

raquel.leal@cm-tvedras.pt 

11 > 13 
ATELIÊ 
‘DESENHAR A LUZ’ #9
ANEL DE SOMBRA: DESENHAR 
A NOITE DE ÉVORA
Universidade de Évora

No quadro do projecto Luzboa, 

a geógrafa Teresa Alves 

e o arquitecto Samuel Roda

Fernandes são os tutores deste

ateliê que tem por tema o

planeamento de territórios

nocturnos.

Colaboração e apoios MEGARIM 

e SCHRÉDER

Patrocínio REN, REDE ELÉCTRICA

NACIONAL

Ateliês ‘Desenhar a Luz’ 2006

Organização Instituto Franco

Portugais/Embaixada de França +

Extra]Muros[

Patrícia Freire, Tel. 210 807 141 e 967 354

817, atelies@luzboa.com

www.luzboa.com

18
CONFERÊNCIA
PRAT(IC)A DA CASA
DIOGO BURNAY E RUI
BARREIROS DUARTE
CUBO – FA, Pólo universitário do

Alto da Ajuda, 10h30

Tel. 213 625 128

www.fa.utl.pt

> 20 
EXPOSIÇÃO 
ARQUITECTO FRANCISCO
PORTUGAL E GOMES
Escola Superior Gallaecia, Largo

das Oliveiras, Vila Nova de

Cerveira

Tel. 251 794 054

www.esgallaecia.com

24 
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. 

O ÓCIO – Fernando Catarino

(Jubilado da Faculdade de Ciêncas

da Universidade de Lisboa)

Tel. 217 823 525. Fax 217 823 019.

randrade@gulbenkian.pt

www.gulbenkian.pt/cienciaecidade

24 > 7 JUNHO
CONFERÊNCIA 

+ EXPOSIÇÃO + VISITA
ARQUITECTURA TICINESE 
NO MUNDO: REFERÊNCIAS 
E PROTAGONISTAS
FA-UP, Rua do Golgota, 215, Porto

24 Maio, às 17 horas

Apresentação da Exposição –

Professor Jacques Gubler 

«Tra terra e cielo: permanenza

dell’architettura» – conferência

pelo arquitecto suíço Aurelio

Galfetti, seguida de um debate

com Gonçalo Byrne

às 19 horas

Abertura oficial da exposição 

26 Maio, às 14h30

Visita guiada da exposição e

apresentação do CD-Interactivo

–Professor Jacques Gubler, em

colaboração com a arquitecta

Graziella Zannone Milan

25 MAIO
CONFERÊNCIA
ARQUITECTURA TICINESE 
NO MUNDO: REFERÊNCIAS 
E PROTAGONISTAS
Departamento de Arquitectura da

Universidade de Coimbra, Colégio

das Artes, Largo D. Dinis, Coimbra,

17 horas

Apresentação do CD-Interactivo

da exposição – Professor Jacques

Gubler e arquitecta Graziella

Zannone Milan

«Tra terra e cielo: permanenza

dell’architettura» – conferência

pelo arquitecto suíço Aurelio

Galfetti, seguida de um debate

com Gonçalo Byrne

30
SIMPÓSIO
PROJECTO ACESSÍVEL É
PROJECTAR SEM BARREIRAS 
Organizado pela Câmara Municipal

de Vila Real com o apoio da

OA–SRN.

Arq. Raquel Abreu Peixoto, C.M. Vila Real

Tel. 259 308 100

> 2 JUNHO
V BIENAL IBEROAMERICANA 

DE ARQUITECTURA 

E URBANISMO 2006
A CONSTRUÇÃO DA CIDADE, 
PATRIMÓNIO PARA TODOS
O prazo para entrega na Ordem

das candidaturas portuguesas ao

Prémio de Obra de Arquitectura e

ao Prémio de Arquitectura de

Jovem Autor da V Bienal

Ibreoamericana de Arquitectura e

Urbanismo decorre até ao próximo

dia 2 de Junho. Mais informações

poderão ser obtidas em

www.biau.es ou através de Fátima

Marques (Tel. 213 241 102). Ambos

os Prémio são constituídos por

encomendas do Governo Espanhol

com vista à construção de um bem

imóvel no País vizinho.

Serão 20 as obras portuguesas

seleccionadas, de autores

individuais ou em grupo, entre as

quais 5 projectadas por

arquitectos menores de 40 anos

(até 31 de Dezembro de 2006),

finalizadas entre 1 de Janeiro de

2003 e 31 de Dezembro de 2005.

Qualquer outra informação,

nomeadamente a relativa ao

Prémio para Publicações, a Bolsas

de Estudo e ao 2.º Concurso de

Ideias de Arquitectura em Rede

para Estudantes de Arquitectura,

poderá também ser obtida junto

da seguinte entidade:

Secretaria Permanente da V

Bienal Iberoamericana de

Arquitectura e Urbanismo

Ministerio de Vivienda, Castellana 112,

28071 Madrid, Espanha

bienal.iberoamericana@vivienda.es

> 4 JUNHO 
EXPOSIÇÃO
SEDE E MUSEU DA FUNDAÇÃO
CALOUSTE GULBENKIAN: 
A ARQUITECTURA DOS ANOS 60 
Fundação Calouste Gulbenkian,

Edifício da Sede, Galeria de

Exposições Temporárias, Piso 0,

Av. de Berna 45A, Lisboa

Terça-feira a domingo, das 10 às

18 horas

Entrada livre

Tel. 217 823 461

www.gulbenkian.pt 
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> 21 MAI 
REUNIÃO DE OBRA NORTE
#002 HABITAÇÃO UNIFAMILIAR

CASAS CARLOTA E LARANJEIRA, 1998-2004
José Paulo dos Santos

Museu dos Transportes e Comunicações, Alfândega, Porto

O tema da Habitação Individual, da arquitectura doméstica, interessa 

a um cada vez maior número de pessoas e constitui um espaço

experimental por excelência para o arquitecto. Mas é também um

exercício de grande complexidade e enorme investimento. 

As duas casas que se apresentam, projectadas e construídas em paralelo,

para dois amigos, têm percursos e referências diferentes, enfrentam

contextos diferentes, mas são o resultado intencional da pesquisa por

uma “mesma casa”. 

A casa Laranjeira, surge de um acrescento e transformação de uma

construção existente, de carácter labiríntico, com referências a Adolf

Loos, enquanto a casa Carlota, mais racional, com referências a Louis

Kahn, sendo uma construção de raíz, tem, por seu lado, que se ‘vergar’

à volumetria fraccionada imposta por um ‘indecifrável’ regulamento.

No exíguo espaço dos lotes José Paulo dos Santos trabalhou e ‘manobrou’

a proporção e ritmo por forma a evidenciar uma leitura simples 

e hierárquica dos elementos constitutivos destes agregados.

Entrada Livre

COMISSARIADO E PRODUÇÃO: CULTURA OASRN

LUÍS TAVARES PEREIRA, TERESA NOVAIS E FILIPA GUERREIRO
Ana Maio e Carlos Faustino

Tel. 222 074 250, cultura@oasrn.org

30 MAI, 19H
INDIVIDUAL AND PLACES
URBAN FORMATS 
AND POSSIBILITIES OF URBAN 
AND ARCHITECTURAL PRACTISES

Continuamente nos
confrontamos com
ideias e conceitos
que relacionam 
a Arquitectura 
e o Planeamento
Urbano com 
o Individuo.
Na metrópole de hoje tudo se

relaciona, tudo é influenciável 

e se influencia. Num tempo em

que o consumismo se impõe

ditando regras às nossas acções e

estilos de vida, as necessidades do

Indivíduo e o modo como o mesmo

ocupa e transforma o Lugar

tornam-se imprevisíveis. Este é

um trabalho de investigação que

visa criar uma teoria que deriva de

um ponto crítico de processos

urbanos existentes e que defende

o posicionamento do individuo no

processo urbano. Esta relação

entre o Indivíduo e o Lugar gera

processos informais que se

reflectem na condição urbana. 

O urbanismo torna-se ciente que 

o cidadão ou Indivíduo é um

elemento fundamental no

processo da prática urbana e

arquitectónica, em vez de se

referir ao Indivíduo como o

utilizador final ou aquele que 

se vai adaptar ao lugar imposto. 

A essência da metrópole

contemporânea já não se

compreende como o lugar senão

um lugar de lugares. É um palco

rico de situações e experiências 

de acordo com a mutável natureza

do Indivíduo. A investigação

desenvolve-se em Barcelona

embora tenha como casos de

estudo uma série de formatos

urbanos praticados em diferentes

ambientes e realidades a nível

global.

CLÁUDIA GASPAR
Mestre em Arquitectura e Cultura Urbana

– Metropolis (Universidade Politécnica de

Catalunha em colaboração com o Centro

de Cultura Contemporânea de Barcelona,

Espanha).

A NORTE 
www.oasrn.org/formacao.php
O PELOURO DA FORMAÇÃO DA

SRN ORGANIZA TRÊS ACÇÕES DE

FORMAÇÃO QUE IRÃO DECORRER

NO SEU ESPAÇO DE FORMAÇÃO,

NO PORTO.

CURSO
COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA
NA CONSTRUÇÃO 
Porto, Maio a Julho (parte lectiva),

Setembro (trabalho prático)

Enquadramento O Decreto-Lei

273/03, de 29 de Outubro, regula a

existência da Coordenação de

Segurança e Saúde, durante as

fases de projecto e realização de

obra, origina a necessidade de

adequar técnicos para o exercício

desta nova função.

PROGRAMA

O curso está estruturado de

acordo com o Projecto de

Decreto-Lei sobre o exercício da

Coordenação em matéria de

segurança e saúde, prevista no

Decreto-Lei 273/2003, de 29 de

Outubro, publicado em separata

do Boletim de Trabalho e

Emprego, de 13 de Abril, do MSST.

Tem uma duração de 200 horas,

correspondendo uma primeira

parte lectiva de 120 horas,

organizada em módulos,

complementada por um projecto

individual final de 80 horas.

MÓDULOS 

I Legislação e Regulamentação

relativas à Construção Civil e

Obras Públicas

II A acção do Coordenador de

Segurança em Projecto e do

Coordenador de  Segurança em

Obra

III Prevenção de Riscos

Profissionais

IV A Coordenação de Segurança

em Projecto ou em Obra 

SEMINÁRIO
REABILITAÇÃO URBANA
Porto, 6, 13 e 20 Maio

PROGRAMA 

O conceito de Reabilitação Urbana

Do conceito de Monumento ao

conceito de Reabilitação Urbana

As Cartas e Convenções

Internacionais – Da Carta de

Atenas à Declaração de Córdova

A Reabilitação Urbana em

Portugal desde 1974 – Évora,

Angra, Lisboa, Guimarães – os GTL

A experiência do Porto – O CRUARB,

desde o Plano de Fernando Távora

até à extinção em 2003

As Sociedades de Reabilitação

Urbana – Objectivos, método,

implantação, experiência

A Reabilitação Urbana e o Projecto

Arquitectónico – Especificidades

projectuais em ambiente

patrimonial

FORMADOR

Arquitecto Rui Ramos Loza 

SEMINÁRIO
ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA
Porto, 25 > 27 Maio

PROGRAMA

As Energias Renováveis e a

Energia Solar. Geometria solar

Aplicações da geometria solar:

exemplos de insolação e

sombreamento de edifícios

Radiação solar. Influência da

orientação de um edifício na

radiação recebida 

Edifícios: necessidades

energéticas e de conforto.

Sistemas solares passivos em

edifícios: princípios 

Características térmicas de

materiais de construção e regras

práticas de utilização

Sistemas solares activos:

colectores solares e suas

aplicações

Equipamentos de energias

renováveis existentes no mercado

Aspectos económicos e

financeiros de sistemas solares e

renováveis

Apresentação de Trabalhos (Arq.

Fernanda Seixas)

Sessão de debate e

esclarecimentos

Visita à obras

FORMADORES

Professor Eng. Armando Oliveira,

Eng. Paula Mota Alves 

e Arq. Fernanda Seixas

SEMINÁRIO

COORDENAÇÃO DE PROJECTOS 
E ESPECIALIDADES
Porto,  1 > 3 Junho

PROGRAMA 

Organização do escritório.

Constituição do processo de

projecto.

Coordenação dos elementos de

processo.

Especialidades – princípios,

sistemas e equipamentos.

Apresentação de casos práticos

(Pavilhão de Portugal – Expo’98 e

Casa da Música)

Visita à Casa da Música.

FORMADORES

Arq. Rui Castro, Eng. Elect. Maria

da Luz Santiago, Eng. Civil Paulo

Silva, Eng. Mec. Raul Bessa 

(a confirmar) e Eng. Elect. Raul

Serafim.

A SUL
Sílvia Leiria Viegas

Tel. 213 241 177

formacaocontinua@oasrs.org 

www.oasrs.org 

NOVO REGULAMENTO PARA 
A TÉRMICA DE EDIFÍCIOS
Sede Nacional, 25 Maio, 17 horas

Eduardo Maldonado, professor na

Faculdade de Engenharia do Porto

e coordenador do programa para a

eficiência energética dos edifícios

da Direcção-Geral de Energia,

participa nesta sessão de

esclarecimento.

Esta sessão vem na sequência do

seminário «Arquitectura e

energia», organizado pela SRS e

após a adopção, pelo governo

português, da directiva europeia

sobre o desempenho energético

dos edifícios (Directiva

2002/91/CE), em Janeiro. 

De acordo com a Directiva, passa a

ser obrigatória a emissão de um

Certificado Energético e da

Qualidade do Ar Interior para

todos os edifícios novos, e

aumentam os requisitos de

qualidade térmica (isolamentos,

protecções solares, tratamento de

pontes térmicas, etc.) para a

envolvente dos edifícios e para os

seus sistemas energéticos (AVAC,

iluminação, etc.). 

Os colectores solares para

aquecimento de água passam,

também, a ser obrigatórios. Os

edifícios de serviços passam a ter

certificação energética periódica.

Os projectos de novos edifícios (e

reabilitações importantes)

submetidos a licenciamento a

partir do Verão de 2006 terão de

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 Agência para a

Energia. 

O seminário «Arquitectura e

energia», ao abordar as questões

da sustentabilidade e eficiência

energética na arquitectura,

levantou um conjunto de questões

sobre esta regulamentação, que

Eduardo Maldonado vai

aprofundar. 

INSCRIÇÃO (IVA INCLUÍDO)

Membro da OA, estagiário 

ou estudante: ¤25; 

Outros técnicos: ¤30 

A SRS PROMOVE, NOS MESES DE

MAIO E JUNHO, QUATRO ACÇÕES

DE FORMAÇÃO NA ÁREA

COMPORTAMENTAL, A REALIZAR

NAS INSTALAÇÕES DA FAUTL

(salas de mestrado).

GESTÃO E COORDENAÇÃO 
DE REUNIÕES
22 > 26 Maio 

OBJECTIVO

Desenvolver competências ao

nível da identificação de métodos

e técnicas de gestão do tempo.

Pretende-se potenciar a eficácia e

eficiência pessoal, do

planeamento de actividades, da

optimização do tempo e da

condução de reuniões orientada

com o intuito de obter melhores

resultados. 

GESTÃO DE PESSOAS E EQUIPAS
29 Maio > 2 Junho

OBJECTIVO

Desenvolver competências nos

domínios da liderança,

coordenação, formação, avaliação

de desempenho, gestão de

conflitos e expectativas,

motivação e cumprimento de

objectivos.

APRESENTAÇÃO E DEFESA 
DE UM PROJECTO
5 > 9 Junho 

OBJECTIVO

Desenvolver competências ao

nível dos métodos e técnicas que

facilitem a preparação e condução

de apresentações persuasivas e

motivadoras.

NEGOCIAÇÃO EM ARQUITECTURA
19 > 23 Junho

OBJECTIVO

Desenvolver competências ao

nível da comunicação, adequando-

a aos diferentes interlocutores. 

FORMADORES

Perfil – Psicologia e Trabalho, Lda

A Perfil é uma empresa de

formação e consultoria que actua

na área do desenvolvimento dos

activos humanos das empresas e

organizações.

HORÁRIO

6 horas/dia, das 10 às 13 e das 14

às 17 horas

NÚMERO DE PARTICIPANTES

12 (mínimo); 14 (máximo)

INSCRIÇÃO

Deve ser efectuada até 7 dias úteis

antes do início de cada acção.

Membro da OA, Estagiário,

Estudante e Outros Profissionais:

¤332 (Iva não incluído) por cada

acção.

Desconto de 15% para inscrições

prévias, ¤282 (Iva não incluído) por

cada acção:

Gestação e Coordenação de

Reuniões, até 10 Maio

Gestão de Pessoas e Equipas, até

17 Maio

Apresentação e Defesa de um

Projecto, até 24 Maio

Negociação em Arquitectura, até 7

Junho

Inscrição em www.oasrs.org

ACÇÃO DE FORMAÇÃO
EXECUÇÃO URBANÍSTICA 
E PEREQUAÇÃO (NÍVEL II)
Sede Nacional, 21 Junho, 9h30 às

18 horas

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

segundo o formato abaixo

indicado.

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. 

Programa Com cada inscrição (até

5 de Junho) é formulada 1 (uma

só) questão em texto nunca

ultrapassando o A4; os

formadores organizam um roteiro

de discussão com base nas

questões formuladas.

FORMADORES

Eng. Jorge Carvalho 

e Dra Fernanda Paula Oliveira

NÚMERO DE PARTICIPANTES

45 (mínimo)

INSCRIÇÃO (IVA INCLUÍDO)

Membro da OA, Estagiário ou

Estudante: ¤96; Outros: ¤120.

SEMINÁRIO
TURISMO E SUSTENTABILIDADE
Biblioteca Municipal de Tavira,

24 Junho 

O edifício da nova Biblioteca, com

projecto de Miguel Mertens e João

Luís Carrilho da Graça, é uma

recuperação da antiga Cadeia Civil

e abre ao público no início de

Junho.

O Seminário trata temas e

questões relacionadas com o

Ordenamento do Território.

PROGRAMA

10 horas Abertura

PAINEL 1. DESÍGNIO E

ESPECTATIVAS 

10h30 > 12h30 Oportunidades e

ameaças

PAINEL 2. A ENCOMENDA

ENQUANTO REALIDADE

14 > 16 horas Transformar a

paisagem

16h30 > 18h30 Turismo como

património

SEMINÁRIO + WORKSHOP
SOBRE A PROBLEMÁTICA 
DA IDENTIDADE E EXPANSÃO
Mértola

Seminário

22 > 23 Setembro 

Workshop

24 Setembro > 1 Outubro

24 MAI > 21 JUN
ARQUITECTURA DO TICINO 
NO MUNDO, REFERÊNCIAS 
E PROTAGONISTAS
A Embaixada da Suíça em

Portugal, em colaboração com 

a Faculdade de Arquitectura 

da Universidade do Porto e o

Departamento de Arquitectura 

da Universidade de Coimbra,

apresenta esta exposição de

Arquitectura ticinese, no Porto 

e em Coimbra.

A exposição, que valoriza os

percursos pessoais de Mario

Botta, Mario Campi, Aurelio

Galfetti, Bruno Reichlin & Fabio

Reinhart, Flora Ruchat-Roncati,

Luigi Snozzi e Lívio Vacchini,

procura identificar os episódios

dessa produção do Ticino que teve

resultados construídos em todo 

o mundo. Concebida para circular

e ser exposta nos mais variados

países, a selecção das obras

expostas em desenhos,

fotografias e notas explicativas,

recua aos anos 50 para por em

evidência a origem e a cronologia

das obras. A exposição é

acompanhada de um suporte

multimédia que, para além de

entrevistas com vários críticos que

analisaram o fenómeno, permite

também explorar com mais

detalhe a relação das obras

expostas com o seu território.

FORMAÇÃO CONTÍNUA
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Aos 78 anos de idade, e depois de um percurso de referência reconhecido

através de diversos prémios internacionais, dos quais se destacam o

Trayectoria Profesional (1998), na Bienal Ibero-Americana em Madrid, o

Prémio Vitrúvio (1999), conferido pelo Museu Nacional de Buenos Aires, e

o 3.º Prémio Mies Van Der Rohe Latino-Americano (2000), Paulo Mendes

da Rocha obtêm o reconhecimento máximo de uma carreira com mais de

cinco décadas.

Segundo o presidente da Fundação Hyatt, Thomas J. Pritzker: «Mendes da

Rocha demonstrou um profundo entendimento de espaço e da escala

através da grande variedade de edifícios que projectou, de residências

particulares, complexos habitacionais, uma igreja, museus e estádios

desportivos e no planeamento urbano do espaço público.  Apesar de

grande parte da sua obra ter sido construída no Brasil, “ (...) as lições a

serem apreendidas do seu trabalho, como arquitecto e professor, são

universais».

Inspirado pelos princípios e linguagens do modernismo, Paulo Mendes da

Rocha introduz uma força renovada a cada um dos seus projectos,

através do uso arrojado de materiais simples e de um profundo

entendimento da poética do espaço, conforme Citação do Júri.

Paulo Mendes da Rocha, sucede a Thom Mayne, num prémio também já

atribuído a Álvaro Siza Vieira (1992), sendo, depois de Oscar Niemeyer

(1988), o segundo arquitecto brasileiro a obter esta distinção.

A cerimónia de entrega do Prémio terá lugar no dia 30 de Maio, em

Istambul, na Turquia.

www.pritzkerprize.com
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MENDES DA ROCHA, MEMBRO HONORÁRIO
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PRESTIGIADO PRÉMIO DE ARQUITECTURA.
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Estágio – duração 12 meses

Novo sistema de admissão à ordem

MEMBRO 
EFECTIVO

CRÉDITOS

AVALIAÇÃO

DEBATE, SEDE NACIONAL, 19 DE MAIO ÀS 18H00
ADMISSÃO À ORDEM DOS ARQUITECTOS
NOVO SISTEMA DE INSCRIÇÃO
O NOVO CONTEXTO LEGAL 
DA REVISÃO DO
REGULAMENTO DE ADMISSÃO
NO PREÂMBULO DO REGULAMENTO DE ADMISSÃO
(RA) ESTÁ PREVISTA A SUA AVALIAÇÃO, EM
PARTICULAR A REVISÃO DA MANUTENÇÃO, OU NÃO,
DA DESIGUALDADE DE DIREITOS E TRATAMENTO
ENTRE LICENCIADOS PROVENIENTES DE CURSOS
RECONHECIDOS E DE CURSOS ACREDITADOS. 
Esta revisão foi já desencadeada por deliberação do Conselho Directivo

Nacional (14 de Julho de 2005) que estabelece: a constituição de um

Grupo de Trabalho, com representantes do CNA, CND, CRAS, CRAN, CDRS

e CDRN, com o objectivo de elaborar uma proposta base de revisão do

Regulamento; e o princípio de fazer evoluir o actual processo de avaliação

de cursos de arquitectura pela Ordem para um processo de verificação

efectiva de conformidade com a Directiva 85/384/CEE, deixando de fazer

acreditação de cursos de arquitectura, sem prejuízo de virmos a

participar em outros sistemas de verificação da qualidade e excelência.

Em Julho de 2005, o CDN solicitou uma audiência ao Ministro da Ciência

Tecnologia e Ensino Superior onde pretendia: apresentar e debater o

processo de admissão à Ordem; alertar para a necessidade de indicar à

Comissão Europeia os cursos de Arquitectura que respeitam o

estabelecido na Directiva 85/384/CEE, de 10 de Junho de 85 (Directiva

Arquitectos); e trocar impressões sobre a Declaração de Bolonha.

Em Dezembro de 2005 o Grupo de Trabalho para a Revisão do RA, após

análise da sua implementação, elaborou uma proposta de “Documento

base para a Revisão do Regulamento de Admissão” que serviria de ponto

de partida para o debate interno e auscultação de diversos interlocutores,

nomeadamente o MCTES, que até a essa data não tinha recebido a Ordem.

Entretanto, o contexto desta revisão veio a ser alterado por várias

disposições legais: a Lei 49/2005, de 30 de Agosto (segunda alteração à

Lei de Bases do Sistema Educativo e primeira alteração à Lei de Bases do

Financiamento do Ensino Superior); a Directiva 2005/36/CE do

Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de Setembro, relativa ao

reconhecimento das qualificações profissionais (que substitui a anterior

Directiva Arquitectos); e o Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de Março,

relativo aos graus académicos e diplomas do ensino superior. Para além

das críticas apontadas e falhas detectadas na aplicação do RA, o futuro

sistema terá de ter em conta este novo enquadramento legal de

formação e qualificação.

A ADMISSÃO À ORDEM – DO RIA AO RA
A Directiva 85/384/CEE, de 10 de Junho de 85 («Arquitectos»), estabelece

as condições do reconhecimento mútuo de diplomas, certificados e

outros títulos no domínio da arquitectura, incluindo “medidas destinadas

a facilitar o exercício efectivo do direito de estabelecimento e de livre

prestação de serviços”. Os artigos 3.º e 4.º definem as características da

formação necessária para “o acesso às actividades do domínio da

arquitectura com o título profissional de arquitecto”. Actualmente apenas

seis dos cursos de arquitectura em Portugal, dos vinte cinco existentes,

estão inscritos na listagem anexa que serve de referência e informação a

todos os países da União Europeia. 

O Decreto-Lei 14/90, de 8 de Janeiro, que transpõe para a legislação

nacional a Directiva Arquitectos, atribuiu à Associação do Arquitectos

Portugueses o estatuto de “entidade competente” para o desempenho

das funções emergentes da Directiva, designadamente em matéria de

registo, jurisdição disciplinar e prestação de informações.

Em 1998, com a criação da Ordem dos Arquitectos, fica estabelecido no

seu Estatuto (Decreto Lei n.º 176/98, de 3 de Julho) que o uso do título

profissional de arquitecto e a prática dos actos próprios da profissão

passem a ser exclusivos dos inscritos na Ordem.

Entre as atribuições da Ordem figura a admissão e certificação da

inscrição dos arquitectos, assim como o acompanhamento da situação

geral do ensino da Arquitectura. Segundo o Estatuto, os candidatos à

admissão devem demonstrar possuir as capacidades e os conhecimentos

descritos na Directiva Arquitectos, podendo ser-lhes exigida a realização

de estágio e a prestação de provas de aptidão.

Com base nas disposições estatuárias foi criado um sistema de admissão

que implica verificação prévia dos cursos de arquitectura e dos

conhecimentos adquiridos pelos candidatos à Ordem, aprovado em 2000,

designado por Regulamento Interno de Admissão (RIA).

Ao abrigo do RIA foi instituído um processo de admissão que contemplava

a realização de uma prova de aptidão e, posteriormente, de um estágio

profissional, com formação complementar obrigatória, por todos os

candidatos. Foi igualmente implementado um sistema de reconhecimento

de cursos de Arquitectura, que consiste na verificação da conformidade

de uma licenciatura com a Directiva Arquitectos, e de acreditação, que

consiste na verificação das condições de ensino e do nível de exigência

que assegurem uma melhor formação dos futuros profissionais. Os

candidatos à Ordem licenciados por cursos acreditados passaram a ser

dispensados da realização da prova. 

O RIA esteve parcialmente suspenso e só foi reposto em vigor em 2002,

ano a partir do qual se iniciaram os estágios, as provas de admissão e a

formação complementar.

Passados três anos sobre a aprovação e dois anos de aplicação efectiva, à

luz da avaliação dos resultados das provas realizadas em 2002 e 2003, de

um amplo processo de consultas e do debate realizado no Congresso da

Ordem, o RIA foi alterado. Manteve-se o sistema de reconhecimento e

acreditação de cursos, mas o novo Regulamento (RA) permitiu o acesso

imediato à Ordem, como membro estagiário, de todos os candidatos

licenciados por cursos reconhecidos pois a prova de aptidão passou a

realizar-se após o estágio. O RA foi aprovado em Novembro de 2004.

REUNIÃO ORDEM | MCTES
Em 31 de Março teve lugar a reunião entre a Presidente da OA, Helena

Roseta, e o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, José

Mariano Gago, onde foi debatida a revisão do sistema de admissão à

Ordem, atendendo à nova Lei do Ensino Superior, à nova Directiva

Profissões e às dúvidas suscitadas por um parecer sobre o RA entretanto

emitido pelo Ministério. Uma reunião de trabalho onde foram

estabelecidos entendimentos e identificadas divergências de

interpretação legal que importa esclarecer, criando bases para um

sistema de admissão com uma definição mais clara da fronteira entre a

formação académica e a profissão. 

Assim:

O MCTES assumiu o incumprimento da Directiva no que respeita à não

notificação para inclusão nas listas anexas dos cursos de arquitectura

homologados em Portugal, conforme reclamava a Ordem. Neste sentido,

o MCTES informou que delegou na Direcção Geral de Ensino Superior

essa comunicação, tendo a Ordem oportunamente emitido parecer

favorável relativamente a 22 cursos.

Foi reafirmado pelo MCTES que todos os cursos vão passar a ser sujeitos

a um sistema de acreditação nacional no qual participarão as Ordens

profissionais, tendo a Ordem manifestado disponibilidade para colaborar

com a experiência adquirida nos processos de reconhecimento e

acreditação. 

A Ordem considera que para a acreditação de um curso de arquitectura,

pelo MCTES, deve ser exigido o cumprimento das directiva comunitárias em

matéria de formação de arquitectos, assegurando o princípio da equidade

entre cidadãos da UE e a defesa do consumidor garantindo um elevado

grau de qualificações profissionais, igual para nacionais ou estrangeiros.  

O Ministério considera que a Ordem deve aceitar todos os diplomados

nacionais provenientes de cursos homologados pelo MCTES,

independentemente do sistema de reconhecimento e acreditação da Ordem.

O grau necessário para inscrição na Ordem passará a ser o grau de

mestre, obtido após a conclusão com sucesso de um ciclo de estudos

integrado (300 ou 360 ECTS). O diploma a conceder no final do 1.º Ciclo de

Estudo (180 ECTS) não permite o acesso à Ordem e não autoriza a

designação de Licenciatura em Arquitectura.

A Ordem apresentou o novo modelo de admissão que contempla o fim do

actual sistema de reconhecimento e acreditação de cursos de

Arquitectura, que actualmente diferencia os candidatos à Ordem,

colocando-os em situação de igualdade.

A PROPOSTA
O CDN e o CNA propõem para debate um modelo de inscrição na Ordem

baseado no princípio da igualdade entre candidatos e da verificação

individual da sua aptidão profissional.

Os candidatos à Ordem deverão possuir um diploma de 2.º Ciclo de

Estudos ou Ciclo Integrado de Arquitectura, conforme a Directiva,

concedido por um curso acreditado pelo MCTES.

Os candidatos terão de efectuar um estágio profissional de doze meses

de duração, (constituído por uma experiência profissionalizante e

formação complementar) que será avaliado de acordo com modelo a

definir.

Este novo modelo de admissão foi já apresentado e debatido, para além

do MCTES, com os Directores dos Cursos de Arquitectura, a Associação

Portuguesa de Estudantes e Licenciados em Arquitectura e as

Associações de Estudantes de Cursos de Arquitectura. Foram também

solicitadas reuniões ao Conselho Superior de Obras Públicas e

Transportes e à Comissão Parlamentar de Educação.
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