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02 ARQUITECTOS

(SOCIEDADES DE)
REABILITAÇÃO URBANA 
LIMITAÇÕES E
POTENCIALIDADES

A OA-SRS, EM PARCERIA COM A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
SETÚBAL (SCMS), ORGANIZOU UMAS JORNADAS NACIONAIS SOBRE
A REABILITAÇÃO URBANA QUE DECORRERAM NOS DIAS 18 E 19 DE
MAIO EM SETÚBAL.
Tendo como intuito a promoção de um debate sobre a construção da
vida nas cidades, a OA-SRS e a SCMS receberam inúmeras personali-
dades que pelo seu percurso pessoal/profissional enriqueceram um
aceso debate sobre a promoção da qualidade de vida urbana, nome-
adamente através da sua reabilitação.
Nuno Portas, na primeira intervenção destas jornadas, fez o enqua-
dramento geral do tema focando os diversos conceitos utilizados
(renovação, reabilitação, reestruturação, regeneração, revitaliza-
ção), a sua aplicação ao longo do tempo e os problemas que hoje se
colocam. O reconhecido urbanista destacou a “incerteza” das inter-
venções e eventuais consequências.
As jornadas organizaram-se em quatro painéis tendo, nos três pri-
meiros, sido abordadas as várias vertentes que influem na
Reabilitação Urbana: História, Património, Habitação, Promoção,
Construção, Comércio, Gestão Imobiliária, Problemática Jurídica,
Direitos e Deveres dos Cidadãos, Planeamento, Sustentabilidade,
Transportes e Sociedade. No último painel foram apresentadas as
experiências da SRU (Sociedades de Reabilitação Urbana) Ocidental
de Lisboa, da SRU Porto Vivo e da SRU Coimbra Viva, focando ques-
tões relacionadas com a organização financeira das operações de
recuperação e reabilitação dos conjuntos habitacionais pertencen-
tes à área de actuação de cada uma das SRU. Em todos os painéis
houve um debate muito participado que demonstrou o interesse
nesta matéria e promoveu a troca de experiências.
As Jornadas foram encerradas pelo Secretário de Estado do
Ordenamento do Território e Cidades, Professor Dr João Ferrão, que
saudou a iniciativa, considerando relevante promover encontros com
a participação dos diversos agentes que intervêm na Reabilitação. Na
ocasião, o Secretário de Estado apresentou as diversas medidas que
estão a ser desenvolvidas pelo Governo tocando as quatro linhas de
actuação: Instituição, Visão, Instrumentação e Monitorização. A polí-
tica do Governo relaciona-se com a criação de uma superestrutura
articulada como resposta a uma proposta de cidade compacta e que
revitalize e promova a interligação entre todas as componentes
urbanas. O Professor Dr João Ferrão defendeu uma vez mais a cria-
ção de uma «verdadeira política de cidades forte e coerente» de vasta
implementação nacional e de respeito pelas inúmeras dimensões do
desenvolvimento urbano: física, ambiental, económica e social.
INSTITUIÇÃO: Esta forma de encarar a Reabilitação Urbana em toda
a sua globalidade sugere implicações diversas que incluem a substi-
tuição do Instituto Nacional da Habitação (INH) pelo novo Instituto de
Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) que, a partir de 1 de Junho,
assume a função de autoridade nacional da reabilitação. Uma das
grandes diferenças entre as instituições relaciona-se com o facto do
IHRU genericamente não deter a maioria do capital das SRU. 
VISÃO: O Plano Estratégico de Habitação e Reabilitação e a Política de
Cidades Polis XXI surge como exemplo de resposta a uma nova visão
das cidades.
INSTRUMENTAÇÃO: A valorização dos instrumentos regulatórios
(assentes no Regime Jurídico da Reabilitação Urbana e na revisão do
diploma das SRU) e de financiamento (provenientes de orçamento
de Estado ou da Comunidade Europeia) são o terceiro pilar da políti-
ca do Governo.
MONITORIZAÇÃO: De forma a “garantir a inteligência e eficiência às
políticas públicas” dever-se-á criar um observatório de monitoriza-
ção e avaliação das políticas seguidas. «Esperança e acção», disse o
Secretário de Estado, «são a chave do sucesso».
PELOURO DA FORMAÇÃO CONTÍNUA 

CASTELO DE PORTALEGRE 
NA OBRA ABERTA
A reabilitação do Castelo de Portalegre pelo arquitecto Cândido
Chuva Gomes foi o tema da Obra Aberta de 26 de Maio. A visita, guia-
da pelo arquitecto autor do projecto de reabilitação, foi dinamizada
com o apoio da delegação de Portalegre da Ordem dos Arquitectos.
Obra Aberta é um ciclo que tem por objectivo divulgar edifícios de
referência da arquitectura moderna e contemporânea portuguesa,
através de visitas guiadas pelos autores ou por arquitectos conhece-
dores dos projectos em causa. 

:ENCONTROS2
MIL VÉNIAS PARA A PAREDE DE ÁGUA
PÔR ÁGUA NAS PAREDES É UMA FORMA DE APROVEITAR AS
POTENCIALIDADES TÉRMICAS DESTE LÍQUIDO ESSENCIAL. A PRIN-
CÍPIO, PARECIA UMA IDEIA APENAS LOUCA. 
O arquitecto Jorge Graça Costa teve de ultrapassar uma série de obs-
táculos, entre os quais o mortal cepticismo, para ver reconhecida a
ideia de um sistema ecológico que aproveita a água pluvial de modo
a torná-la num elemento regulador da temperatura em edifícios. 
O reconhecimento veio do Japão onde foi premiado com a medalha de
ouro pela Fundação Japonesa de Design num concurso internacional
em 2005 que recebeu 890 propostas de 44 países. «Inicialmente, as
pessoas com quem conversei aqui perguntaram-se eu estava louco a
tentar pôr água nas paredes quando toda a gente quer é tirá-la». 

AR E ÁGUA
A «Parede de água», que expôs no ciclo :Encontros2 (apresentação de
teses), a 29 de Maio na sede da Ordem dos Arquitectos, é um sistema
com um vidro triplo e dois espaços entre os vidros que formam caixas-
de-ar, concebido para um edifício-protótipo a erguer numa colina
perto da praia de Santo Amaro de Oeiras, nos arredores de Lisboa. 
Neste sistema, ainda em desenvolvimento, o espaço mais próximo do
exterior é preenchido por ar (isolante de calor) durante todo o ano. O
espaço interior é preenchido por água (condutor do calor) no Inverno
e preenchido por ar (isolante do calor) nos meses de Verão. Esta ideia
prevê não só que a água das chuvas seja recolhida num tanque e
bombeada para as paredes como o seu aproveitamento para usos
domésticos (lavagens, rega de jardim, piscina). 

ESTUDAR O CLIMA
A ideia de partida é tirar partido do sistema climático (estudando os
efeitos das variações climáticas ao longo do ano), evidenciar a capa-
cidade de gerar conforto humano, explorar a relação com a envolven-
te e aproveitar a água – «essencial à vida, ela é cara, escassa, está no
centro de conflitos muito sérios e não é ubíqua [não está ao mesmo
tempo em toda a parte]», explicou Jorge Graça Costa. 
Durante os meses de Inverno, a água acumula calor. Ao fim do dia, o
calor, devido à redução da temperatura, tenta dissipar-se. A maior
parte do calor vai dissipar-se para o interior (visto que a caixa de ar
cria um obstáculo à perda para o exterior). O sistema prevê, através
de painéis solares, a possibilidade de aquecer a água previamente e
injectá-la já aquecida, quando não há radiação solar. 
No Verão, o edifício – o protótipo é um abrigo sazonal de apoio a sur-
fistas em viagem de dois mil metros quadrados – está protegido por
uma pala de sombreamento mas, ainda assim, a água tende a acumu-
lar calor. É aqui que entra a possibilidade de esvaziar a água das pare-
des e substituí-la pelo isolante ar. 

RECICLA E REPARA
A «Parede de água» pretende reciclar a água das chuvas, reduzir
substancialmente o consumo de energia (em condições ideais até
30%), reutilizar a água que está dentro das paredes de um imóvel,
aproveitando-a para descargas e regas (essa redução pode chegar a
50%) e reparar (ao reduzir o consumo de energia, reduz as emissões
de dióxido de carbono em cerca de 30% e repara o ambiente). 
Ou seja, o sistema, recicla, reduz, reutiliza e repara, quatro palavras
que constituem o termo japonês «mottanai», usado pela activista
queniana Wangari Maathai, Prémio Nobel da Paz de 2004, e que cons-
tituiu o mote do concurso de design no Japão. 
«Criar um sistema que faça uma das coisas já seria difícil. Mas um que
cumpra todas…», disse Jorge Graça Costa. A sua proposta integrou um
lote de 18 finalistas convidados para se deslocarem a Osaka e fazerem
uma apresentação do protótipo perante empresários japoneses. 

VÉNIAS EM TÓQUIO
Porque o sistema idealizado procura ultrapassar as limitações do uso
da parede de Trombe (parede acumuladora térmica idealizada pelo
francês Félix Trombe que não permite visibilidade para o exterior de
um edifício), porque era preciso convencer os empresários japoneses
e se tratava de um concurso de design, Jorge Graça Costa acrescen-
tou um efeito estético a este projecto. 
A «Parede de água», sistema ecológico, silencioso e económico que
pode contribuir para o cumprimento do Protocolo de Quioto», pode
ser colorida «com RGB [sistema de cores dos monitores] ou com pro-
jecções vídeo». 

Jorge Graça Costa contou que o prémio do Japão «foi completamen-
te inesperado» e que lhe deu direito a receber um documento escri-
to… em japonês. Pouco depois de ser premiado viajou até Tóquio e
pediu ao recepcionista do hotel onde estava hospedado que lhe tra-
duzisse o texto. Assim que viu o carimbo do governo nipónico, o
recepcionista «começou a fazer muitas vénias». No dia seguinte,
«todo o pessoal do hotel me fazia vénias e passei a ser tratado com
uma enorme deferência». 
ANTÓNIO HENRIQUES

EXTRA J-A NO CABARET MAXIME
SER “ILEGAL” É ESTAR CANSADO DA DEMOCRACIA? 
O Cabaret Maxime encheu para ver o debate entre os arquitectos
Manuel Aires Mateus e Ricardo Carvalho e o historiador Rui Tavares
sobre o tema «Ilegal», a 30 de Maio. 
O arquitecto Manuel Aires Mateus disse, no segundo encontro do
ciclo Extra J-A, que «o grande interesse da arquitectura reside em
estar no limite da lei». Aires Mateus respondia a uma intervenção que
lamentava regras impostas aos arquitectos para «criar». 
Organizado pelo arquitecto Rui Mendes, «Extra J-A» reflecte sobre a
prática arquitectónica, partindo dos assuntos analisados pela publi-
cação J-A e reunindo uma personalidade, um crítico e um convidado.
Neste caso, o tema em discussão era «Ilegal» e o palco as cores quen-
tes do Cabaret Maxime. 

BOGOTÁ NA BAIXA
Ricardo Carvalho começou por dar exemplos de pequenas transfor-
mações arquitectónicas que os privados não podem fazer por causa
da lei. «Os cidadãos são responsáveis pelo que querem fazer das suas
casas, por exemplo, construir um lavatório no meio da sala. O que é
que uma autarquia tem a ver com isso? Quando a obra pública entra
no domínio da habitação o resultado é assustador». 
Disse, ainda, que «tudo o que respeita aos valores colectivos parece
abandonado mas sobre os valores individuais toda a gente tem opi-
nião. O resultado é que, ao andar entre a Baixa Pombalina e a Avenida
da República, dificilmente poderia supor que estou numa cidade de
grande densidade histórica. Parece mais Bogotá». 
Para o historiador Rui Tavares, «o arquitecto é um criador híbrido,
cuja actividade não se pode dizer que não colida com a liberdade dos
outros. É aquele que mais se aproxima do actor político e do ditador
criativo». Logo, diz, «é preciso encontrar modos de compatibilizar
várias visões». 

NOS LIMITES DA LEI
Rui Tavares afirmou que gostaria muito de ver as torres de Álvaro
Siza Vieira projectadas para Alcântara, em Lisboa [projecto entretan-
to abandonado] mas, ao mesmo tempo, sublinhou que «as pessoas
deveriam poder aprovar as obras para os espaços públicos. Talvez
alguma da boa arquitectura que nunca passa pudesse finalmente
emergir, obrigando os arquitectos a ser persuasivos». 
Manuel Aires Mateus disse que as «leis restritivas com que nos con-
frontamos são sempre meios e não fins. É verdade que a lei é sempre
uma massificação da mediocridade e até podemos dizer que a media-
nia, enfadonha e chata, nunca provoca boa arquitectura». Portanto,
«devemos ser fiéis a uma ideia que tem a ver com a vida e devemos
ser subversivos com a ideia da restrição da lei: é aqui que estão as
franjas de liberdade». 
Ricardo Carvalho indignou-se contra restrições existentes para os
centros históricos e Manuel Aires Mateus disse que «é mais impor-
tante preservar verdadeiros valores do que este imóvel ou aquele
centro histórico». Rui Tavares perguntou se «é preciso respeitar a
letra do património ou o espírito do património»?

TORNAR AS IDEIAS REAIS
Mas esta relativização foi atalhada por Manuel Aires Mateus: «O sis-
tema de ‘censura’ é fundamental. Temos consciência de que há boa e
má arquitectura e que a boa arquitectura precisa de um sistema de
luta e de algo subversivo. A necessidade de subversão é sempre
muito positiva e produtiva, é uma energia que pode fazer ultrapassar
a banalidade». 
Defendendo que a «arquitectura deve ser considerada como activi-
dade eminentemente cultural», Manuel Aires Mateus disse que «o
perigo da arquitectura é estar sempre muito perto de se tornar numa
actividade legal e não numa espécie de pensamento e acção sobre o
mundo». «A partir do momento em que é validada e aceite, a arquitec-
tura enfraquece. O que separa a boa da má arquitectura é o que dis-
tingue a inquietação do acto burocrático», disse. Para uma plateia
cheia de jovens, Aires Mateus acrescentou que «a arquitectura não é
um passeio no parque nem uma actividade prazenteira, resulta de
actos de enorme dureza, sofrimento e trabalho». 
Outra dimensão tema ver com a realização das coisas que se projec-
ta. Evocando o Estádio Municipal de Braga, de Souto de Moura, que
teve de convencer a FIFA que podia construir um recinto desportivo
sem bancadas de topo, Manuel Aires Mateus disse que «a compreen-
são da possibilidade [de realizar uma obra] e a capacidade para tor-
nar as ideias operativas são factores determinantes». 
ANTÓNIO HENRIQUES
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NACIONAL

No dia 24 de Maio, na cidade alemã de Leipzig, os Estados membros
da União Europeia, representados pelos ministros responsáveis
pelas políticas de desenvolvimento urbano, comprometeram-se a
respeitar um conjunto de princípios destinados a incentivar a cons-
trução de cidades sustentáveis, de entre os quais se destaca a pro-
moção da cultura arquitectónica.Com a Carta de Leipzig sobre as
Cidades Europeias Sustentáveis inaugura-se uma nova política
comunitária, apostada no “renascimento das cidades” (Renaissance
der Städe). A sua oportunidade é facilmente compreensível se pen-
sarmos que, no actual quadro de competição global, a sobrevivência
das economias nacionais depende do dinamismo das suas cidades.
A perda de competitividade das cidades europeias imprime um certo
dramatismo ao presente momento e isso mesmo é legível na radicali-
dade da Carta de Leipzig. Do texto explicativo distribuído aos órgãos
de comunicação social, afirma-se que a nova política visa combater
um desenvolvimento urbano monofuncional e monótono, propõe-se
questionar a ideia de que as cidades pertencem aos políticos e aos
investidores, deseja pôr termo à ditadura dos interesses sectoriais e
defende a integração social e cultural das áreas urbanas deprimidas.
Em suma, a Carta repete, à exaustão, a ideia de que as cidades euro-
peias necessitam de políticas integradas de desenvolvimento urbano.

BAUKULTUR = CULTURA ARQUITECTÓNICA
A integração de interesses sectoriais é um assunto que se vem arras-
tando pelas agendas políticas, o que indicia ser objectivo dificilmente
alcançável. Na tentativa de contrariar o marasmo, a Carta propõe-se
agitar os ânimos, transportando, para o âmbito europeu, um neolo-
gismo cunhado na Alemanha: a noção de Baukultur, literalmente tra-
duzível por “cultura da construção”.
Não é este o local adequado para aprofundar o significado de
Baukultur. Por agora basta resumir as explicações dadas no site do
Ministério Federal dos Transportes, da Construção e do
Desenvolvimento Urbano (BMVBS, Bundesministeriums für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung):
� A cultura da construção nasce todos os dias, no seio das cidades e
das comunidades locais. Dela resultam os traços que identificam o
"rosto" de uma nação. Daí a necessidade de despertar a atenção para
uma entidade que faz parte do nossos hábitos, assegurando que ela
figure entre as preocupações de ordem social.
� A cultura da construção retrata o modo como a sociedade se
relaciona com o ambiente construído e abarca a arquitectura, a
engenharia civil, o urbanismo, a arquitectura paisagista e a protecção
do património arquitectónico.
� No caso da Alemanha, e entre outras medidas, a acção do Estado
Federal em prol da cultura da construção traduziu-se na Iniciativa
Arquitectura (Initiative Architektur und Baukultur), na maior
qualidade arquitectónica exigida aos edifícios federais e na criação
da Fundação Federal para a Cultura da Construção (Bundesstiftung
Baukultur).
Das anteriores linhas retira-se a ideia de que a qualidade arquitectó-
nica e urbanística do ambiente construído constitui uma componen-
te essencial da noção de Baukultur e que esta, por sua vez, é um dos
eixos estruturantes das políticas integradas de desenvolvimento
urbano.
O futuro dirá se a “cultura da construção” veio para ficar. A este pro-
pósito retenha-se apenas que aquela expressão não soa muito bem
aos ouvidos latinos. Prova disso é o facto de as versões francesas dos
documentos que gravitam em torno da Carta de Leipzig traduzirem
Baukultur por “culture architecturale”.

A CIDADE TEM DE SER BELA
“Die Stadt muss schön sein”... A cidade tem de ser bela, diz a folha
informativa que acompanha a Carta de Leipzig… Se não é bela, não é
amável. E quem não é amável perde capacidade de atracção, o que,
no caso de uma cidade, equivale a perder competitividade.
Nem sempre tem sido fácil o convívio entre a arquitectura e o impe-
rativo da beleza. Longe vão os anos em que, à sombra dos ideais
generosos de um Schiller, acreditávamos que a educação do gosto
pela beleza era meio caminho andado em direcção à cidade democrá-
tica. Essa convicção jaz hoje sob os escombros dos Estados totalitá-
rios do século passado, aqueles que fizeram da estética urbana o veí-
culo de propaganda do seu poder despótico. Também os
totalitarismos passaram, mas será que hoje a liberdade criadora
retomou o seu merecido lugar? Nas cidades que hoje se reproduzem
um pouco por toda a parte, a beleza não é apenas a antecâmara que
dá acesso ao prazer do consumo?

Não vou responder a esta interrogação. Apenas pretendo sublinhar
que, numa democracia, quando se encara a beleza arquitectónica
como elemento estruturante da sociedade, nasce a obrigação de
construir uma política pública de arquitectura. É precisamente isso
que sucedeu na chamada Europa dos Quinze, onde de há dez anos a
esta parte o FEPA, Forum Europeu das Políticas de Arquitectura, tem
animado o debate sobre o papel a desempenhar pelos diversos acto-
res sociais na promoção da qualidade arquitectónica dos espaços
urbanos e rurais. Esse trabalho é hoje reconhecido na Carta de
Leipzig. À Presidência portuguesa do Conselho da União Europeia
cabe assegurar a continuidade dessa linha de acção.
FERNANDO GONÇALVES

HABITAR PORTUGAL 2003/2005
A exposição “Habitar Portugal 2003/2005”, iniciativa da OA patrocina-
da pela MAPEI com o apoio institucional do Instituto das Artes e a par-
ticipação de inúmeras instituições, integra a selecção de 77 obras e
tem como primeiro objectivo aproximar a arquitectura dos cidadãos.
No seu programa de itinerância para 2007, a mostra estará até 8 de
Julho no Teatro de Vila Real (em Trás-os-Montes), de onde viaja para
Tavira, para a Biblioteca Municipal, inaugurando a 14 de Julho. As visi-
tas de “Verão” podem realizar-se até 31 de Agosto. Seguir-se-à a
cidade da Guarda, entre 7 e 30 de Setembro. 
Por outro lado, continua a ser possível uma visita “virtual”, em
http://habitarportugal.arquitectos.pt/pt/index.html

A ESTRANHEZA 
DE UMA COISA NATURAL
A ARQUITECTURA 
DE ÁLVARO SIZA FOTOGRAFADA POR JOSÉ MANUEL RODRIGUES
INAUGURA A 14 JULHO, CENTRO PORTUGUÊS DE FOTOGRAFIA, NO
PORTO
Álvaro Siza Vieira é o mais famoso e premiado arquitecto português.
José Manuel Rodrigues é o mais premiado e internacional fotógrafo
português. A Ordem dos Arquitectos (OA) editou o livro Álvaro Siza
UIA 2005 -Candidatura ao prémio UIA Gold Medal 2005, uma apresen-
tação da obra deste autor através de um conjunto significativo de
obras ilustradas por fotografias de José Manuel Rodrigues, das pisci-
nas de Leça à Biblioteca de Viana do Castelo, e de uma conversa com
Eduardo Souto Moura.
José Manuel Rodrigues, a convite da OA, regressou a algumas das
obras que já antes tinha registado e visitou outras que ainda não tive-
ra oportunidade de fotografar. No final do trabalho propôs a realiza-
ção de uma exposição a partir dessas imagens; uma selecção de dez
fotografias reveladas e ampliadas em grande formato.
Uma outra forma de ver a obra de Álvaro Siza – um momento que se
torna permanente, uma ilusão de espaço que poderá vir a ser mais
presente que a própria arquitectura. A esta exposição  demos como
título uma frase de Álvaro Siza, na conversa com Eduardo Souto
Moura, a propósito da sua obra e da reacção das pessoas aos seus
trabalhos e que a objectiva de José Manuel Rodrigues parece confir-
mar – “A estranheza de uma coisa natural”.
JOÃO AFONSO

Centro Português de Fotografia 
(Cadeia da Relação), Campo Mártires da Pátria, Porto
de terça a sexta, das 15 às 18h; sábados, domingos e
feriados, das 15 às 19h.
Entrada livre | Tel. 222 076 310.

AVISO 
CURSOS DE ARQUITECTURA INSCRITOS
DIRECTIVA 2005/36/CE 
A OA informa que só os diplomas inscritos no Ponto 7.1 do Anexo V da
Directiva 2005/36/CE, de 7 de Setembro, nos termos definidos na
Secção 8 - Arquitecto, garantem a livre circulação, estabelecimento e
exercício da profissão de Arquitecto dentro do espaço da União
Europeia. 
Nesta data, encontram-se inscritos na Directiva os seguintes cursos
de Licenciatura em Arquitectura:
� Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa;
� Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto;
� Escola Superior Artística do Porto;
� Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada do
Porto;
� Universidade Lusíada de Lisboa;
� Escola Superior Gallaecia;
� Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa;
� Universidade Lusíada de Vila Nova de Famalicão;
� Universidade Lusófona;
� Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.

INSCRIÇÃO 
O RI ESTÁ IMPLEMENTADO
VERIFICAÇÃO DE CONHECIMENTOS EM ESTATUTO E DEONTOLOGIA
O Regulamento de Inscrição (RI, aprovado na 25.ª reunião plenária do
CDN, em Setembro 2006) prevê que a formação em Estatuto e
Deontologia seja concluída com a verificação de conhecimentos do
enquadramento legal e deontológico do exercício da actividade pro-
fissional (Anexo II, Capítulo 1.1, Ponto 4). Esta prova é a última etapa
de implementação do novo Regulamento, aguardando a OA que o
Ministério do Ensino Superior implemente, quanto antes, o Sistema
de Avaliação do Ensino Superior previsto na Lei que deverá verificar
a conformidade dos Cursos de Arquitectura com a Directiva Europeia
de Qualificações Profissionais e a qualidade de formação ministradas
nas instituições de ensino superior.
A 17 de Maio, na Secção Regional Norte, e em 29 de Maio, a Sul, reali-
zou-se uma prova-teste do modelo de verificação de conhecimentos,
aprovada pelo CDN em 15 de Maio 2007 por proposta do CNA, que
contemplava as temáticas a abordar, o tipo de questões, o nível de
dificuldade e o modelo de implementação. Em reunião realizada a 29
de Maio, com representantes do CNA, CDN e CRA, o Arq. Cristovão
Iken (na qualidade de Coordenador da Formação em Estatuto e
Deontologia) apresentou as conclusões da prova-teste, antes debati-
das com os estagiários que voluntariamente participaram nessas
provas. Na reunião de CDN de 5 de Junho o Presidente do CNA, Nuno
Simões, apresentou o modelo de prova e respectiva metodologia de
implementação, aprovados por unanimidade. O modelo de prova e a
grelha de correcção foram disponibilizados nos sites da Ordem. 
A verificação de conhecimentos, a que devem ser sujeitos os mem-
bros estagiários que frequentaram as acções de formação nestas
matérias, realizou-se no dia 18 de Junho, tanto no Porto como em
Lisboa, garantindo-se o seu carácter nacional e único. No decorrer da
Prova foi permitida a consulta do Estatuto, do Regulamento de
Dentologia e do Regulamento do Procedimento Disciplinar.
A avaliação das provas será efectuada pelos formadores da matéria
e publicada pelos Conselhos Regionais de Admissão; o resultado da
prova será afixado num prazo de 30 dias úteis após a data da sua rea-
lização.

REGULAMENTO DE QUOTAS
SUSPENSÃO SEM PRAZO MÍNIMO DE EFICÁCIA
Foi aprovada, em reunião plenária do CDN realizada a 5 de Junho, uma
alteração ao texto da alínea d) do n.º 2 do Artigo 4.º.
A suspensão da prática profissional é motivo suficiente para a sus-
pensão do pagamento de quotas, sem exigência de um prazo mínimo
de eficácia, desde que tenha sido feito o pedido e aceite pelo
Conselho Directivo Regional.
A versão integral do Regulamento de Quotas está disponível em
www.arquitectos.pt.

2.º ENCONTRO DOS ARQUITECTOS 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
26 JULHO, 18 HORAS SEDE NACIONAL

O CDN pretende promover este encontro antes do final do ano e convida os
interessados a participarem numa reunião preparatória da sua organização
e para definição do programa.

CARTA DE LEIPZIG
E CULTURA
ARQUITECTÓNICA

Reunião informal dos ministros responsáveis pelo desenvolvimento urbano 
e pela coesão territorial. Na primeira fila, segundo a contar da esquerda, 
o ministro Francisco Nunes Correia.
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UM FÓRUM PARA A ARQUITECTURA 
A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRECTIVO
REGIONAL DO SUL, LEONOR CINTRA GOMES,
SALIENTOU, NA ABERTURA SOLENE DA TRIENAL DE
LISBOA, A IMPORTÂNCIA QUE ESTE EVENTO PODE
TER NA COMPREENSÃO DA IMPORTÂNCIA DA
ARQUITECTURA NO QUOTIDIANO DAS PESSOAS

É com grande satisfação que partilho com todos este
momento – a inauguração da primeira Trienal de
Arquitectura de Lisboa. 
A abertura deste primeiro pólo – no Pavilhão de
Portugal – tem, para todos os que participaram
desde o início do projecto, um significado muito
especial. Em 2005, quando surgiu a ideia de realizar
este evento, pretendíamos criar um fórum em torno
da arquitectura, da cidadania e da sua construção.
Gostávamos que todos percebessem a influência
que a arquitectura pode ter na sua vida e qual o papel
do arquitecto. 
Tenho, repetidas vezes, dito que a maioria das pesso-
as não identifica uma obra de arquitectura ou é
capaz de dizer o nome de um arquitecto. Por outro
lado, a arquitectura portuguesa (ou feita por portu-
gueses) é internacionalmente citada, publicada e
premiada. Neste contexto, parece-nos que a realiza-
ção da Trienal de Arquitectura contribuirá para o
entendimento desta disciplina e da sua influência no
nosso quotidiano. 
De salientar, também, a oportunidade deste evento
no momento em que o Governo lança um novo pro-
grama para as cidades – Polis XXI – ou a situação que
se vive em Lisboa, com o processo eleitoral em curso.
Muito se tem falado sobre o estado de Lisboa…
Esperamos que os debates que se irão promover
durante a Trienal, os projectos que se apresentam,
as experiências de outros países e os próprios estu-
dos que foram feitos para locais específicos possam
contribuir para o conhecimento (e esclarecimento)
de todos aqueles que intervêm na construção da
cidade e principalmente daqueles que a vivem. 
Finalmente, gostava de agradecer a todos aqueles
que permitiram a realização desta primeira Trienal –
desde os funcionários e colaboradores da Ordem dos
Arquitectos-Secção Regional Sul, à equipa criada
especificamente para a sua execução – e a todos os
elementos da direcção da Ordem dos Arquitectos
que aceitaram este desafio, aos comissários pelos
contributos dados, às entidades públicas e privadas
que confiaram neste projecto. 
E espero que o património que fique desta iniciativa
seja já o arranque da segunda Trienal. 
LEONOR CINTRA GOMES
Presidente do Conselho Directivo Regional do Sul, 
na inauguração da Trienal de Arquitectura de Lisboa

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL 
DE ABERTURA DA TRIENAL 

TENSÕES 
E MUDANÇAS 
NAS CIDADES
CONTEMPORâNEAS 
O palco do Teatro Camões reflectiu as mudanças e
tensões por que passam as cidades contemporâneas
e a possibilidade de olhar para elas de modos muito
diversos. Na conferência «O Coração da Cidade», que
decorreu de 31 de Maio a 2 de Junho, a maior parte
dos arquitectos e outros convidados respondeu ao
desafio de pensar sobre os temas propostos
(Redefinindo o centro; realidade e cenografia; for-
mas de cosmopolitismo; fluxo e permanência; o cen-
tro e a periferia; cidades instantâneas, centros ins-
tantâneos?). 
Outras informações sobre a conferência podem ser
lidas no blogue da Trienal:
http://trienal.blogs.sapo.pt/. 

1. «PALCO DE ESPECTÁCULOS
SIMULTÂNEOS»
NO PRIMEIRO DIA DA CONFERÊNCIA DA TRIENAL DE
LISBOA, O ARQUITECTO E PROFESSOR DA
UNIVERSIDADE DE COLUMBIA, MARK WIGLEY, VEIO
DIZER QUE «HOUVE UM RECUO ENTRE PALCO E
BASTIDORES NAS CIDADES. HOJE TENDEMOS
TODOS A ESTAR NO PALCO». 
O tema era «realidade e cenografia» e a ideia de par-
tida a de que cidade é o palco de uma representação,
«onde desempenhamos um determinado número de
papéis». Mas isso está em mudança: «O palco deixa
de ser predominantemente o teatro ou a cidade e
sim o cenário do programa de televisão ou o quarto
do adolescente transmitido pela Internet». 
No apinhado Teatro Camões, em Lisboa, o neozelan-
dês Mark Wigley, director da Escola de Arquitectura
da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos,
foi tão hábil com as palavras como provocador. 

ESTAMOS NUM CENÁRIO…
Primeiro situou a plateia: «Nós não estamos em
Lisboa, estamos num cenário, num espectáculo».
Como estrela temporária, em pé no palanque, tomou
conta do palco e reivindicou um distanciamento em
relação aos arquitectos para se poder pensar.
Afirmou que «os arquitectos só conversam uns com
os outros, e só falam sobre arquitectura, não têm
fins-de-semana, sacrificam tudo pela arquitectura e
às vezes conversam com os arquitectos mortos e há
uma grande conversa com os arquitectos mortos
sobre a possibilidade da arquitectura como verdade». 
«Se é tudo cenografia, é como se fosse uma história
de perda de verdade», disse. Ao constatar, como
ponto de partida, que a cidade «é e sempre foi um
palco particular para um espectáculo no qual o arqui-
tecto representa um papel», Mark Wigley dedicou-se
a tentar perceber onde estão as diferenças hoje em
dia. 

… A EXECUTAR UMA PERFORMANCE…
«Acho que podemos dizer que, nas cidades, houve
uma mudança em relação ao palco e aos bastidores.
Houve um recuo dos bastidores e um crescimento do
palco, por assim dizer. Estamos todos no palco e há
vários espectáculos simultâneos a decorrer. A tecno-
logia permite uma performance múltipla e simultâ-
nea». 
Se a quantidade de espectáculos «aumentou desme-
suradamente», talvez os arquitectos possam dedi-
car-se a reflectir sobre «o que significam os gestos e
comportamentos banais das pessoas». 
Mark Wigley desafiou, também, a plateia e os orado-
res do dia a falarem sobre o tema da Trienal, referin-
do-se aos outros actores que tinham passado pelo
palco do Teatro Camões (os arquitectos Thom
Mayne, Carrilho da Graça, Jamie Fobert e Souto de
Moura e a socióloga Saskia Sassen): «Estamos aqui
há horas e a palavra ‘vazios’ não apareceu em nenhu-
ma discussão. Vocês cobraram bilhetes para as pes-
soas virem até aqui ouvir falar de uma palavra que
nunca vai ser dita? Este assunto é tão importante
que não pode ser falado?» 

…E A CONSTRUIR POSSIBILIDADES
Segundo Mark Wigley, «a cidade está tornar-se mais
densa em todos os aspectos o que quer dizer que a
questão dos vazios se torna mais premente». Sobre
o papel da arquitectura, salientou que «ela tem soli-
dez porque negoceia com a falta de substância, com
o vazio». Por outro lado, «a dramatização [da vida]
precisa de vazios» e, ao mesmo tempo, «os arquitec-
tos querem ocupá-los». 
Confessando-se adepto dos arquitectos «que pen-
sam contra a sua própria disciplina», Mark Wigley fez
referência à ideia conceptual dos vazios. «O vazio
não é uma questão de pensar em algo vazio. O vazio
nunca está vazio, antes é o início do pensamento, da
substância. Se estivesse vazio, era nada. O vazio é
um convite à possibilidade de uma experiência». 
Nas cidades, «o vazio é uma infra-estrutura, é um
mecanismo do seu funcionamento estrutural. Para
os arquitectos, acho que pôr perguntas é mais inte-
ressante do que oferecer respostas», no sentido de
construir possibilidades. 

2. REDEFINIR O CENTRO
A SOCIÓLOGA HOLANDESA SASKIA SASSEN, PRO-
FESSORA NA UNIVERSIDADE DE CHICAGO E AUTO-
RA DO RECENTE LIVRO «TERRITÓRIO, AUTORIDADE,
DIREITOS», AFIRMOU QUE «É PRECISO TER EM
CONTA QUE O SISTEMA POLÍTICO É CADA VEZ MAIS
DEFICIENTE E BUROCRÁTICO NO SENTIDO EM QUE
CADA VEZ MENOS SE AJUSTA ÀS MUDANÇAS TEM-
PORAIS E ESPACIAIS QUE AS CIDADES SOFREM». 
Em particular, essas mudanças alteram «a nossa per-
cepção de centro [das cidades] e as mudanças pro-
vocam mesmo uma ausência de vocabulário com
que as possamos nomear», a primeira dificuldade
que se enfrenta quando se estuda estes fenómenos. 

ESTADOS SEM PODER 
Falando no painel «Redefinindo o centro» – que par-
tia da tradicional noção de centro das cidades como
local emblemático da representação dos vários
poderes, de circulação das pessoas, de investimento
e com um poderoso significado patrimonial (o centro
histórico, «onde tudo começou») – Saskia Sassen
disse que «as novas tecnologias vieram trazer gran-
des mudanças geográficas e sociais». 
Ao mesmo tempo, o poder político dos Estados – a
soberania é o monopólio da autoridade sobre um

território – é especialmente débil perante o impacto
das organizações multinacionais, que redefinem
para si os centros que lhes convêm, «num lógica de
poder e não de preocupação pelas pessoas». 
No centro das preocupações da investigadora está a
hipótese de «a autoridade exclusiva e final» que
acompanhava a territorialidade poder ser desligada
da geografia. Ou seja, o que é que está ou vai estar
sujeito à autoridade de algo ou alguém que já não é
um Estado? 

CENTROS PARA PODERES TRANSNACIONAIS 
Se é verdade que a autoridade do Estado sobre o
território prevalece como a palavra final, ela tem
pouco a ver com domínio e menos ainda com a defi-
nição «nacional». O poder da fronteira geográfica,
sobre que assentou a constituição dos Estados-
nação, foi pulverizado. Os centros das cidades tor-
nam-se, pois, «os locais dos actores mais podero-
sos», disse Saskia Sassen, que, «transformam o
centro cívico em centro político ao politizar o espaço
urbano». Em muitas cidades, disse Saskia Sassen,
estas mudanças «excluem os cidadãos sem poder»,
uma evolução que «está a pôr de parte cada vez mais
pessoas». Por contraponto, evocou uma Lisboa que
permite a convivência de pessoas com e sem poder. 
Mas as cidades globais operam de outra maneira: na
obra «Território, Autoridade, Direitos, Saskia Sassen
afirma que essas cidades se tornam «locais institu-
cionais», por exemplo para as entidades bancárias
transnacionais. As fronteiras já não estão no territó-
rio, mas «no produto e nos instrumentos» que, aliás,
podem deslocar-se a seu bel-prazer no interior ou
para o exterior de domínios territoriais nacionais. 

ESTICAR A CORDA
Em vez de ligar as «novas mobilidades» apenas à glo-
balização e às novas tecnologias, a socióloga propõe
que elas também decorrem por outra razão: a de que
se estão a construir fronteiras «não geográficas» em
que protecções legais já não estão ligadas à jurisdi-
ção de um território dando azo a «direitos e obriga-
ções muito mais especializados». 
O problema é que as empresas e os mercados vêm as
suas vantagens crescer e os cidadãos vêm o contrá-
rio. «O regime internacional de direitos humanos é
um sistema de protecções mais fraco que os disposi-
tivos da Organização Mundial do Comércio que pro-
tegem a circulação de profissionais atravessando
fronteiras», refere no seu livro. 
Então a questão que se coloca é: até que ponto um
sistema vai aguentar esticar esta diferença? Um
bom local para ver estas mudanças é olhar para as
cidades, espécie de laboratório das alterações em
curso. Há tempos Saskia Sassen dizia que «as cida-
des resumem o impacto letal da globalização». 

3. ADAPTAR PARA SOBREVIVER
O EDIFÍCIO DO POVO DE SHANGHAI É UMA GRANDE
CONSTRUÇÃO DE CERCA DE 200 METROS DE ALTU-
RA QUE PARECE UMA TORRE EIFFEL ESTILIZADA DE
ASPECTO FUTURISTA, CRIVADA DE ABERTURAS
CIRCULARES. PROJECTADA PELO ATELIÊ DINAMAR-
QUÊS BIG (EM COLABORAÇÃO COM JDS) É O REA-
PROVEITAMENTO DE UMA IDEIA PARA ALGO QUE
FALHOU. É UMA IDEIA DE DARWIN.
Tal como as teorias de Charles Darwin, os projectos
do BIG caminham num sentido por vezes desconcer-
tante, tentando manter-se vivas: evoluindo. O cha-
mado edifício do povo (assim baptizado porque a sua
forma é igual ao caracter chinês para «povo») foi
chumbado num concurso de arquitectura. 
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TORRE DO POVO
O jovem Bjarke Ingels, fundador do BIG (Bjarke Ingels
Group), contou, na conferência de abertura da
Trienal de Arquitectura «O Coração da Cidade», como
aquele edifício é «um exemplo de um projecto que,
não sendo adequado num contexto, pode ser perfei-
to noutro». 
O município de Shanghai achou que tinha o contexto
perfeito para ele – depois de um arquitecto chinês
notar que o desenho realizado pelo BIG e JDS era um
caracter do seu alfabeto (o «ren»). A grande torre do
«povo» está a ser edificada, junto ao rio, como hotel e
centro de conferências para a Expo 2010, a ter lugar
em Shanghai. 
A torre é a junção de dois edifícios (umas espécie de
duas pernas que se encontram no tronco), um onde
estará um centro desportivo (que simboliza o corpo)
e outro que inclui instalações para congressos e
exposições (que simboliza a mente). Numa cota cima
dos dois estará localizado o hotel. 

ADAPTAR PARA SOBREVIVER
Mas a forma deste imóvel imperial contém em si,
também, os elementos: o fogo, simbolizado por um
triângulo, sob a duas pernas que se unem; a terra (um
quadrado), o metal (um círculo) ou a água. O edifício
é radicalmente moderno, como Bjarke Ingels gosta
de o definir, e cheio de tradição e simbolismo, como
os chineses gostam de olhar para ele. 
Darwin veria ainda neste ícone da modernidade um
sobrevivente adaptado, uma espécie que evitou ficar
pelo caminho. E é um exemplo de um projecto capaz
de tornar as periferias dotadas de centros – tema do
painel que em Bjarke Ingels interveio. 
Entre outros projectos apresentados, Bjarke Ingels
referiu o Klovermarken, um projecto, localizado no
centro de Copenhaga, que circunda um grande espa-
ço verde com o tamanho de 30 campos de futebol. O
projecto pretendia construir habitações de baixo
custo. Mas como fazê-lo em Copenhaga onde os pre-
ços são proibitivos e onde não há espaço disponível? 

MURALHA URBANA
E, olhando para o apetecível espaço verde, como
fazê-lo sem o beliscar? «É um dos espaços verdes
mais importantes, era suicídio construir ali». 
Bjarke Ingels explicou que o seu ateliê propôs criar
uma cintura de blocos à volta do espaço verde, como
uma muralha, respeitando a altura do edificado já
existente. É um perímetro de cerca de três quilóme-
tros de extensão com três mil novos apartamentos,
dotado de grandes arcos – tal como os arcos dos
aquedutos – para ter acesso às áreas circundantes. 
A história de uma boa ideia nunca é tão simples. Os
residentes daquela área não queriam ter vizinhos
com baixos rendimentos e teve de ser feito um refe-
rendo. Ainda por cima num contexto de eleições
municipais. 
Tal como noutros casos, o projecto do BIG desenca-
deou um debate quente e questionou as políticas
urbanas, dando aos arquitectos um papel de lutado-
res e agitadores, ao mesmo tempo. E tentou «conci-
liar» o que parecia incompatível, a existência de um
espaço verde com a construção de apartamentos. 
O projecto vai avançar porque 64 por cento das pes-
soas ouvidas em referendo gostou dele. 

4. CONSCIÊNCIA CRÍTICA
EM 1972 A ACTRIZ E ACTIVISTA JANE FONDA DESLO-
COU-SE AO VIETNAME DO NORTE E FEZ-SE FOTO-
GRAFAR COM OS SOLDADOS INIMIGOS DO SEU PAÍS,
O QUE LHE VALEU A ALCUNHA DE «HANOI JANE» E A
PERTURBANTE ACUSAÇÃO DE TRAIDORA. DOIS
CINEASTAS RESOLVERAM FAZER UM FILME SOBRE
UMA ÚNICA DESSAS FOTOGRAFIAS. 
Jean-Luc Godard e Jean-Pierre Gorin realizaram o
filme de 51 minutos «Carta para Jane (1972), uma
arenga sobre uma única fotografia da presença de
Jane Fonda em Hanoi. A actriz e activista está em pri-
meiro plano com um olhar compungido e, em segun-
do plano, olhando para o chão, aparece a figura de
um ‘vietcong’. 
Os realizadores tinham feito, muito recentemente, o
filme «Tudo está bem [Tout va Bien]», com Jane
Fonda. 

CARA DE HOLLYWOOD
«Carta para Jane» é uma crítica à iconografia de
Hollywood e a tese é a de que o olhar de Jane é uma
tipificação da imagem fabricada pela indústria dos
filmes americanos e a ideia de que olhar sofredor
de Jane é uma encenação e o rosto em segundo
plano exibiria uma aproximação bastante maior à
«verdade». 
De acordo com Diogo Seixas Lopes, moderador do
último painel da conferência «O Coração da Cidade»
(«Cidades Instantâneas, Centros Instantâneos?»), o
filme «tem o mérito de se dispor a olhar para uma
imagem durante quase uma hora. É uma atitude que,
às vezes, precisamos ter como metodologia de tra-
balho». 
Este último painel procurava evidenciar (e historiar)
os locais que cresceram repentinamente em termos
de população, fossem eles postos coloniais avança-
dos, centros económicos e mercantis ou cidades-tem-
plo. Muitos acabaram por ser cidades, outros desapa-
receram tão rapidamente como os objectivos que
queriam cumprir. «Brasília e Chandigarh [na Índia]
combinaram a visão política com a visão urbana do
arquitecto», dizia-se na introdução a este painel.
Seixas Lopes escolheu a foto de «Hanoi Jane» e a
referência ao filme de Godard e Gorin como uma de
duas premissas para falar sobre o papel dos arquitec-
tos no meio das transformações em curso e para ten-
tar responder se as novas cidades instantâneas «são
uma mistura de chavões da globalização e uma cari-
catura de futurismo ou se estão a produzir modelos
de cidade originais e inovadores». 

SEM REDENÇÃO
Ao tentar perceber o significado político de uma ima-
gem destas – quando a Guerra do Vietname estava
no auge – Godard e Gorin concluem, segundo Seixas
Lopes, que «Jane Fonda não tem a mínima consciên-
cia crítica, histórica e política do momento que está a
viver, permitindo-se ser objecto de todas as manipu-
lações». A conclusão é a de que «não há esperança
nem redenção possíveis em determinados momen-
tos restando apenas formular novas questões para
novos problemas». 
A outra premissa escolhida por Diogo Seixas Lopes
tem a ver com as mudanças que a industrialização
trouxe há cerca de 150 anos. «Ela produziu cidades
instantâneas e as regras para os criadores, onde se
incluem os arquitectos, mudaram». «Os criadores
têm ou não consciência crítica do momento que
vivem e, sem têm, é uma consciência política?»; se
não têm, limitam-se a ser uma «Hanoi Jane» da arqui-
tectura? «Estes problemas configuram a grandeza e
a miséria da arquitectura contemporânea», disse
Diogo Seixas Lopes. 

5. PAISAGEM E «FUTURISMO»
DIFICILMENTE SE PODIA PEDIR MAIOR CONTRASTE
ENTRE AS DUAS INTERVENÇÕES QUE CONCLUÍRAM
A CONFERÊNCIA «O CORAÇÃO DA CIDADE». O ARQUI-
TECTO JAPONÊS KENGO KUMA, CALMO E FLEUMÁTI-
CO, ARRASTOU UM GRUPO DE FÃS; O CHECO COLÉ-
RICO JAN KAPLICKY ARRASTOU DESAGRADO. 
Dizer que a Grande Muralha da China é uma espécie
de cidade instantânea (as cidades instantâneas eram
o tema do último painel da conferência de abertura da
Trienal de Arquitectura) parece arrojado. 
Para o arquitecto japonês Kengo Kuma, a Grande
Muralha da China (na verdade, um colosso que junta
várias muralhas distintas construídas ao longo de
dois milénios com o ar de serem bem permanentes) é
isso mesmo: uma cidade instantânea «porque a sua
construção respeita e segue a paisagem em que está
integrada». 

PAISAGEM PERMANENTE
Muito aplaudido na plateia, Kengo Kuma subiu ao
palco do Teatro Camões e afirmou que o conceito de
«instantâneo» na Ásia tem uma base filosófica de raiz
budista muito forte. Na sombra da Grande Muralha,
num troço a norte de Pequim, o arquitecto japonês
projectou a Casa de Bambu, integralmente construí-
da com esta planta de crescimento rápido e de subs-
tituição prática e célere. 
Porquê esta aproximação numa casa que mimetiza a
Grande Muralha? «A arquitectura é temporária e a
paisagem é permanente. O bambu é considerado um
material frágil no Japão e na China mas eu gosto
dessa fragilidade», disse Kengo Kuma. 
Contudo, não tão frágil que inviabilize alguma pre-
sença. «Eu uso bambu da América do Sul porque o
bambu asiático fende com facilidade». A Casa de
Bambu tem uma fachada movível que se adapta ao
movimento do Sol e que se abre à paisagem e penas
de ganso a isolar as paredes. 

JUNTO DOS MATERIAIS
O trabalho de Kuma tem um vínculo forte ao paisagis-
mo e as suas preocupações tendem a considerar que
a arquitectura pode submeter-se à paisagem para
que esta sofra o menor impacto possível. Mas tam-
bém pretendem retomar uma certa tradição da
arquitectura japonesa trabalhada pelas suas ideias. 
Kengo Kuma não é só o arquitecto do bambu mas o
homem da modulação dos materiais (madeira, pedra,
plástico, vidro), do estudo das sombras e da luz, da
pesquisa de respostas que eles podem dar em certas
condições físicas ou da procura do diálogo com arte-
sãos locais sobre as possibilidades de construção. 
O Museu do adobe, um pequeno conglomerado geo-
métrico de blocos para albergar uma estátua de uma
divindade, parece exibir o que de mais notável Kengo
Kuma exibe no seu trabalho: um conhecimento dos
materiais e um pensamento sobre uma ideia particu-
lar de humildade perante a vida. 

OMELETA PARA BIBLIOTECA
Jan Kaplicky nasceu na antiga Checoslováquia. O
caminho percorrido para chegar aos projectos reali-
zados pela Future Systems (que este arquitecto diri-
ge com Amanda Levete) deve parecer tão longo
quanto os ecos distantes do mundo em que nasceu. A
Future Systems foi criada em 1979 e desenvolveu um
conjunto impressionante de algo que se pode definir
como «arquitectura de tendência visionária». 
A figura piramidal da Biblioteca de Praga (cidade
natal de Kaplicky), um edifício de 45 metros de altura
que alberga um sistema automatizado para 10 milhõ-
es de espécies bibliográficas, apenas manuseadas
por máquinas antes de chegar aos leitores, parece
uma grande omeleta derramada sobre o terreno
onde está uma plataforma de mármore branco. «É
como uma tenda de circo em forma de omeleta
andante», disse Kaplicky – um edifício que marca o
sítio onde se encontra. 
A ambição para o edifício dos armazéns Selfridges,
em Birmingham, também era criar uma marca arqui-
tectónica forte, da qual irradiasse «a força capaz de
regenerar» o local. A sua forma esguia e fluida pode,
se quisermos ir por aí, fazer lembrar o contorno do
corpo humano (que Kaplicky mostrou várias vezes na
sua apresentação como fonte de inspiração). 

QUERIDO LÍDER
O revestimento é feito de milhares de pequenos dis-
cos de alumínio, uma inspiração de um vestido de
Paco Rabanne, cada qual dotado de um regime inde-
pendente de controlo da luminosidade. 
À medida que ia passando as imagens, Kaplicky irri-
tou-se frequentemente porque em algumas ocasiões
as imagens voltaram para trás. Ameaçou sair do
palco e saiu mesmo perante o espanto da assistência. 
Kaplicky começou a sua intervenção com várias ima-
gens de ditadores. «Ainda temos este» (disse de Fidel
Castro), «este que já matou milhões de pessoas» (o
«Querido Líder» Kim Jong-Il da Coreia do Norte), «já
despachámos este» (Saddam). Para compreender
esta sequência foi preciso esperar pelo fim da pales-
tra: «Consegui sobreviver à Segunda Guerra, ao
nazismo, à Primavera de Praga, à queda do muro de
Berlim, ao pós-modernismo. Consegui sobreviver a
isso tudo». 
Em Lisboa, contudo, Kaplicky, não conseguiu sobrevi-
ver a um pequeno diletantismo técnico (não saber
como se opera um comando de slides). À distância,
ameaçando deixar o palco a cada dois minutos, pare-
cia um «Querido Líder». 
ANTÓNIO HENRIQUES

AGENDA
TRIENAL
PÓLO I – PAVILHÃO DE PORTUGAL 
PÓLO II – CORDOARIA NACIONAL 
PÓLO III – MUSEU DA ELECTRICIDADE 
PÓLO IV – CASCAIS, PRAÇA 5 DE OUTUBRO

JULHO

13 PÓLO I 
DIA DA FRANÇA

14 PÓLO IV, 17.00 H 
CONFERÊNCIA CRISTINA GUEDES, 
FRANCISCO VIEIRA DE CAMPOS, 
FRANCISCO E MANUEL AIRES MATEUS, 
FLÁVIO BARBINI E JOÃO MENDES RIBEIRO

16 PÓLO I 
DIA DA HOLANDA

18 PÓLO I 
DIA DO JAPÃO

19 AUDITÓRIO PÓLO II, 10.00/15.00 H
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS PROJECTOS
SELECCIONADOS NO CONCURSO INTERVENÇÕES 
NA CIDADE
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN, 18.00 H
INSTALAÇÃO LISBOSCÓPIO CONVERSA COM LUCA
BARBERO

20 AUDITÓRIO PÓLO II, 18.00 H 
FÓRUM FRENTES DE CRIATIVIDADE: OS NOVOS
CAMINHOS DA CULTURA URBANA 

21 AUDITÓRIO PÓLO II, 10.00/15.00 H 
FÓRUM FRENTES DE TERRA: OS NOVOS CAMINHOS
DA INICIATIVA PRIVADA (APRESENTAÇÃO 
DE PROJECTOS DE PROMOTORES)

23 PÓLO I 
DIA DE ESPANHA

25 PÓLO I 
DIA DO CANADÁ

26 PÓLO III, 18.00 H 
PRÉMIO TRIENAL E CERIMÓNIA DE ENCERRAMENTO

27 AUDITÓRIO PÓLO II, 18.00 H 
FÓRUM FRENTES INSTRUMENTAIS: OS NOVOS
CAMINHOS DO ORDENAMENTO E PLANEAMENTO
TERRITORIAL 

29 PÓLO II, 18.00 H 
FESTA ENCERRAMENTO PÓLO II

31 PÓLO I, 18.00 H 
FESTA ENCERRAMENTO PÓLO I



06 ARQUITECTOS

CONCURSOS

JULHO 2007

A DECORRER
CPRÉMIO MOBILIDADE 2007
Organizado em parceria com a Santa
Casa da Misericórdia de Lisboa, e
lançado a 29 de Junho no “Fórum
Arquitectura Acessível”, merece o
encarte do Regulamento em página
separada nesta edição. A entrega de
candidaturas termina em 17 de
Setembro.

THE ARCHITECTURAL REVIEW
AWARDS FOR EMERGING
ARCHITECTURE
Promovido pela revista que lhe dá o
nome, o Prémio destina-se a obra
construída e promove o talento
“emergente” de arquitectos até aos
45 anos. As candidaturas, num
máximo de 5 obras por autor (pagas
a 90 euros cada), são aceites até 10
de Setembro.
lynne.jackson@emap.com/www.arplus.com

CONCURSO DE IDEIAS PARA A
REVITALIZAÇÃO DA FRENTE
RIBEIRINHA DO PORTO NA ZONA
DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIA
Promovido pela Porto Vivo, SRU –
Sociedade de Reabilitação Urbana da
Baixa Portuense, SA, conta com o
acompanhamento técnico e
designação de Jurado da OA-SRN.
O concurso foi lançado do dia 15 de
Maio de 2007, tendo o Anúncio sido
publicado no DR n.º 103, de 29 de
Maio de 2007.
A entrega das Propostas decorre até
ao dia 31 de Outubro.
O Concurso estará disponível no site
da Porto Vivo, SRU
(www.portovivosru.pt) e poderá ser
consultado nas Secções Regionais da
Ordem dos Arquitectos.
Pelouro da Encomenda e Emprego, OA-SRN
Tel. 220 274 250. Fax 220 274 259.
concursos@oasrn.org
Porto Vivo, SRU - Sociedade de Reabilitação
Urbana da Baixa Portuense, S.A.
Tel. 222 072 700. Fax 222 072 709. 
sru.concursodeideias@cm-porto.pt

CONCURSO PÚBLICO PARA A
ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE
REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DA
FUTURA SEDE DA JUNTA DE
FREGUESIA DE PORTIMÃO
Entidade promotora: 
Junta de Freguesia de Portimão
Desde o ano de 1977 que os serviços
da Junta de Freguesia estão
sedeados na ala Este do edifício do
Colégio dos Jesuítas de Portimão,
funcionando os serviços de
atendimento ao público no rés-do-
-chão e os serviços técnicos, que
englobam o gabinete da freguesia 
e o posto público de Internet, 
no primeiro andar – o que dificulta,
seriamente, o acesso público 
a pessoas com mobilidade
condicionada. Assim sendo, e porque
o executivo entende que 
os portimonenses merecem ver
satisfeitas as suas mais elementares
necessidades, deliberou promover 
o presente concurso a fim de obter
uma sede dotada de espaços
funcionais que, nas várias vertentes,
dignifique a freguesia e os seus
utentes. O concurso é público, 
de uma só fase, está sujeito 
a anonimato e podem concorrer
equipas projectistas constituídas,
quer por profissionais independentes,
quer por empresários em nome
individual, quer por sociedades, 
por si ou em associação, devendo 
a coordenação técnica dos estudos
ser, obrigatoriamente, assumida 
por um arquitecto.
www.oasrs.org (Menu Concursos)

EUROPAN 
NO MÊS DE MAIO A EUROPAN
PORTUGAL DINAMIZOU DIVERSAS
INICIATIVAS. 
EXPOSIÇÃO NA ORDEM
Até dia 10 de Maio esteve patente a
exposição dos resultados do Europan
8 nos 74 locais dos 19 países
participantes e a exposição das
implementações/realizações
EUROPAN em Portugal: E6-Almada,
Lisboa, Porto; E8-Coimbra, Palmela;
INH-Espinho; Polis-Coimbra.
NOVOS CORPOS SOCIAIS
No dia 17, em Assembleia-Geral
realizada na DGOTDU, foram eleitos e
tomaram posse os órgãos sociais
para o triénio de 2007-2009.

MESA DA ASSEMBLEIA-GERAL
Presidente: Arq. Vítor Campos
(DGOTDU); Vice-Presidente: AECOPS;
Secretário: Câmara M. de Almada.
DIRECÇÃO Presidente: Prof. Arq. Nuno
Portas; Vice-Presidente: INH;
Tesoureiro: OA.
CONSELHO FISCAL Presidente: Junta
Metropolitana de Lisboa; Vice-
-Presidente:  Câmara M. de Santo
Tirso; Vogal: Câmara M. de Oeiras.
DIVULGAÇÃO A NORTE
No dia 21 realizou-se nos Paços do
Concelho da Câmara Municipal de
Santo Tirso uma sessão de divulgação
e esclarecimento do Concurso Europan
9, com a apresentação dos sítios
nacionais participantes: Loures,
Odivelas e Santo Tirso. O Arq. Nuno
Abrantes, premiado no Europan 6 no
Porto, fez um depoimento sobre o
processo subsequente ao concurso.
Naquela ocasião estiveram expostos
os locais nacionais Europan 9 e os
projectos premiados e mencionados
em Portugal no Europan 8, que
puderam ser vistos até ao final do mês.
SEMINÁRIO DGOTDU
No dia 29, a DGOTDU realizou o
Seminário “Gestão Inovadora de
Projectos Urbanos”, centrando-se o
debate, como casos-estudo, nas
implementações Europan em
Portugal. A inicial abordagem
temática foi assegurada pelos
arquitectos Vítor Campos, Nuno
Portas e Nuno Lourenço. Os debates
dividiram-se ao longo do dia por 3
painéis com os temas: “Como inovar
para lá da temática, gerindo a
substância do programa”, “Como
controlar a qualidade, gerindo o
faseamento das intervenções” e
“Como dominar a incerteza e gerir os
conflitos”, moderados pelo Arq.
Pedro Brandão e tendo por
“comentadores”, respectivamente,
os arquitectos Nuno Lourenço, Vasco
Folha e João Carlos Antunes.
INSCRIÇÕES
No dia 31 fechou o prazo para
inscrição no Europan 9, tendo os 3
sítios nacionais participantes
totalizado 114 inscrições de equipas
de Portugal, Espanha, Noruega,
Holanda, Reino Unido, Rússia, entre
outros. Até dia 28 de Junho os
concorrentes trabalharão nas suas
propostas.

EM PREPARAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA A
ELABORAÇÃO DO PROJECTO DO
EDIFÍCIO-SEDE DA ASSOCIAÇÃO
MÉDICA INTERNACIONAL 
Entidade promotora: Associação
Médica Internacional 
www.oasrs.org (Menu Concursos) 

RESULTADOS
(notícias desenvolvidas em
www.arquitectos.pt)

1.º CONCURSO «ADICO» 
DE DESIGN INDUSTRIAL
85 propostas entregues; 45
projectos seleccinados; o arquitecto
João Camarinha da Silva vence com a
cadeira “Mondo”. 

QUADRIENAL DE PRAGA 2007
A primeira representação oficial
portuguesa conquistou a medalha
de ouro na categoria "Best Stage
Design”. O projecto "Arquitecturas
em Palco", organizado e produzido
pela Direcção-Geral das
Artes/Ministério da Cultura, da
autoria de João Mendes Ribeiro –
com colaboração de Catarina
Fortuna, Pedro Grandão e FBA no
design expositivo –, foi distinguido
pelo júri da quadrienal que justificou
ter atribuído o prémio “a um
arquitecto que compreende
verdadeiramente o espaço cénico
teatral”. 

IMPLEMENTAÇÕES EUROPAN 
1. Ademar Machado, Galinheiras, E6 Lisboa   
2. Nuno Abrantes, Noeda, E6 Porto 
3. Samuel Torres Carvalho, Quinta do Almaraz, E6 Almada 
4. Alfredo Ascensão, Espinho, INH  
5. Alberto Lage, Coimbra, CMIAPolis
6. Célia Faria, Bacelos, E8 Palmela  
7. Pablo Gallego, Vila Franca, E8 Coimbra

1 2 3

4

7

5 6

FORMAÇÃO
PRÓXIMAS ACÇÕES
O Pelouro da Formação da OA-SRS encontra-se a preparar as próximas
acções de formação que irão decorrer a partir do mês de Setembro.
O mês de Julho encontra-se reservado para as acções de formação
complementar para membros estagiários e que decorrerão nos dias 2 
a 5, 9 a 12 e 16 a 19. A OASRS promove ainda, no âmbito do Novo Regime
do Arrendamento Urbano (NRAU) e no contexto da representatividade
da Ordem dos Arquitectos nas Comissões Arbitrais Municipais (CAM),
um encontro com todos os técnicos nomeados para o dito efeito, no dia
23 de Julho na Sede Regional da Ordem dos Arquitectos. A OASRS
pretende com este evento promover a partilha de experiências,
questões e entendimentos deontológicos/legais dos arquitectos que
integram as Comissões Arbitrais Municipais para que foram nomeados.
No mês de Agosto a OASRS não promove acções de formação.
Informações e actualizações: www.oasrs.org

ACREDITAÇÃO DE PROFISSIONAIS
PLANEAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO

SESSÃO 
DE DEBATE
10 DE JULHO, 19H 
AUDITÓRIO DA SEDE NACIONAL 
COM OS PROFESSORES MANUEL COSTA LOBO E JOÃO CABRAL (ADURBEM)

OS OBJECTIVOS DA PLATAFORMA
A Ordem dos Arquitectos foi convidada pela Secretaria de Estado do
Ordenamento do Território e das Cidades (SEOTC) a participar num
Grupo de Trabalho que irá preparar o quadro técnico-administrativo da
criação de uma Plataforma a que “(...)competirá a acreditação e o
registo dos profissionais, assim como a sua permanente aferição para
garantia dos princípios éticos e de qualidade do serviço público nas
actividades de planeamento e de gestão territorial.”, o que pressupõe
a “definição de um quadro geral de critérios e referências para o
reconhecimento de competências, associados a diferentes níveis de
responsabilidade, e que se podem traduzir, nomeadamente, na
identificação de tarefas e de tipologias de trabalhos e em de mínimos
de formação curricular e de prática profissional;”, assim como o
“desenvolvimento de um sistema de acreditação e registo de
profissionais baseado em avaliação de candidaturas com definição e
atribuição de responsabilidades.” Este Grupo de Trabalho, tal como a
Plataforma, será constituído pelas Associações e Ordens Profissionais
que nele aceitem participar (OA, Ordem dos Engenheiros, Associação
dos Geógrafos Portugueses, Associação Profissional dos Urbanistas
Portugueses, Associação Portuguesa dos Arquitectos Paisagistas,
Associação Portuguesa dos Planeadores do Território e Associação dos
Urbanistas Portugueses).

O TRABALHO EFECTUADO
Este trabalho teve início com um documento-base elaborado pela “Ad
Urbem” (Junho 2006) que, colocado em debate público on-line, recebeu
inúmeras reacções sobre as quais o Prof. Costa Lobo reflectiu, e
discutiu com as diferentes organizações, tendo no final redigido o
Relatório de Março 2007. No dia 1 de Junho o Secretário de Estado,
Professor João Ferrão, reuniu as já referidas organizações e
apresentou a Proposta; nessa reunião, tal como antes, a OA
manifestou a sua disponibilidade para debater o quadro de
competências para o exercício dessas funções, mas deixou claro que a
formação de base do arquitecto habilita para o seu desempenho, que é
um dos actos próprios contemplados pelo Estatuto e ainda para o facto
que a certificação dos arquitectos à OA compete. O SEOTC afirmou que o
objectivo da Plataforma é congregar as diversas organizações, não
pondo em causa as suas atribuições, pugnando por um melhor serviço
público pelos diversos profissionais.
O que a Ordem deve fazer? Debate a 10 de Julho
O CDN entende que a participação da OA nesta Plataforma, antes no
Grupo de Trabalho, não é uma questão pacifica entre os seus membros
e, qualquer que seja a decisão, determinante da sua evolução, e quem
sabe do enquadramento do planeamento em Portugal. Por isso, na
reunião de 5 de Junho 2007, decidiu marcar uma Sessão de
Apresentação da Proposta e Debate para o dia 10 de Julho, às 18h30 na
Sede da OA em Lisboa, com a Ad Urbem, que estará representada pelo
Prof. Arq. João Cabral e o Prof. Costa Lobo.
Sobre a participação da Ordem na Plataforma foram solicitados
pareceres aos Conselhos Nacional de Delegados e Directivos Regionais.
O resultado do debate e as opiniões recolhidas permitirão ao CDN
formalizar a sua posição sobre a matéria.
Mais informação e documentos de referência em www.arquitectos.pt.
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CONTAS 2006 E ORÇAMENTO 2007 APROVADOS
Os “Relatório e Contas de 2006”  e o “Orçamento de 2007” foram aprovados
e para informação reproduzem-se extractos dos pareceres do Conselho
Fiscal Nacional (disponíveis em versão integral em www.arquitectos.pt).
Associada ao Orçamento, foi aprovada a proposta do CDN de manter o valor
de quota em 190 euros para o presente ano.
DEBATE SOBRE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO ADIADO
A discussão de metodologia para a revisão estatutária não foi discutida por já
terem sido ultrapassadas as 00h00, ficando adiada para  próxima Assembleia.
Este ponto é resultado da deliberação do último Congresso, estando em
discussão três propostas: do CDN apresentada com o pedido de agendamento
deste tema e duas de alteração a esta, uma delas apresentada pelos Núcleos e
Delegações e outra por um conjunto de membros.
A proposta de alteração do Estatuto integrou a Moção ao Congresso,
elaborada pelo CDN, mas uma alteração proposta pelas Secções Regionais
remeteu a definição da metodologia para a Assembleia Geral pelo que, até
agora, esta não foi iniciada. Sobre este ponto  é as Delegações e Núcleos da
Ordem publicam uma carta aberta apelando à participação num encontro, a
14 de Julho, de todos os arquitectos.
PALAVRA A HELENA ROSETA
No final da Assembleia, a Arq. Helena Roseta pediu a palavra para dar
conhecimento da sua candidatura à Câmara Municipal de Lisboa e de como
irá decorrer o mandato do CDN até à tomada de posse da nova Direcção.
Esclareceu que resignará ao mandato de Presidente caso seja eleita e após
a tomada de posse que deverá ocorrer no final Julho, ou seja, o cargo de
Presidente da OA será assumido pelo Arq. Manuel Vicente até Novembro,
visto que as eleições já foram marcadas para 14 de Outubro.
PARTICIPAÇÃO?
Nada de novo quanto à participação: a Assembleia Geral deliberou com um
significativo «quórum» de um insignificante número dos membros.

PARECERES DO CONSELHO FISCAL NACIONAL
SOBRE O RELATÓRIO E CONTAS DE 2006
(...) O Conselho Fiscal Nacional regista com agrado o facto do documento
submetido pelo CDN à sua apreciação resultar de uma consolidação
estruturada em centros de apuramento, consolidada por órgãos e centros
de Proveitos e Custos.
Relativamente aos aspectos económicos e financeiros, e ao nível de
execução das Contas de 2006, o CFN salienta as seguintes considerações: O
resultado do exercício de 2006, apresenta um valor negativo de 109.256
euros, apesar de registar uma recuperação de 31,33% relativa ao valor do
exercício de 2005 no valor de 239.456 euros, o que espelha um esforço na
diminuição do resultado negativo existente na OA. Quadro 1 
Em relação aos valores apresentados para os Proveitos, constata-se que
não foi atingido o valor orçamentado. Este desvio deve-se sobretudo ao
significativo afastamento dos montantes orçamentados em relação ao valor
obtido no exercício e ao baixo nível de execução relativo aos centros de
custo dos Eventos e Projectos e Proveitos Extraordinários bem como aos

Proveitos de Publicidade e Patrocínios e Actividade Associativa.
O CFN constatando que estes desequilíbrios se têm mantido de forma
continuada nos centros de custo referidos, recomenda um maior rigor quer
na elaboração dos orçamentos, quer no acompanhamento da sua execução
orçamental. Quadro 2
Em relação aos valores apresentados para os Custos, o CFN verifica que o
resultado do exercício no ano de 2006, contemplou a contenção de custos
na generalidade dos centros de apuramento, diminuindo significativamente
a percentagem de custos face aos proveitos obtidos. Quadro 3
(...)Tendo em conta o resultado líquido negativo do exercício de 2006, o CFN
recomenda que seja dada continuidade ao esforço de recuperação e
equilíbrio financeiro da OA, com o especial empenhamento de todos os
órgãos. O CFN agradece aos órgãos da Ordem pela colaboração prestada no
desempenho das suas funções, recomendando que sejam atempadamente
facultados ao Conselho Fiscal Nacional os elementos necessários ao
cumprimento estatutário de Controlo Orçamental Trimestral, ainda no ano
de 2007.

SOBRE A PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2007
(...) À semelhança de 2006, o Orçamento vem apresentado com a execução
orçamental obtida no ano anterior, por todos os órgãos. Esta informação,
bem como o Orçamento estruturado por centros de apuramento, adoptados
para toda a Ordem, constitui um passo decisivo para o rigor orçamental e
para uma análise mais objectiva por parte dos associados.
(...) 1. Análise da evolução dos orçamentos da OA no Triénio
2005/2007
O quadro seguinte representa a evolução dos orçamentos consolidados no
triénio, com uma expansão de 2005/2006 de 852.973€ (17,9%) e uma
contenção para o ano de 2007, no valor de 551.765€ (-9,8%). Quadro 4
(...) Comparando os orçamentos por órgãos, verifica-se que o CDNapresenta
um Orçamento de contenção, tendo um decréscimo de - 474.007€ (-19,2%)
relativo a 2006, a Secção Regional Norte apresenta um ligeiro aumento
relativo a 2006, no valor de 45.000€ (3,5%) e a Secção Regional Sul
apresenta um ligeiro decréscimo do Orçamento relativo a 2006, no valor 
de  - 23.715€ (-0.9%).
2. Análise do Orçamento consolidado da OA para 2007
O Orçamento consolidado de 2007 apresenta o valor de 5.072.364€ para os
proveitos e custos, com um decréscimo de - 551.765€ relativamente ao ano
anterior, o que significa uma redução de  -9,81%. 
Na decomposição funcional do Orçamento consolidado, estão imputados
valores por grandes áreas funcionais, que possibilitam avaliar a distribuição
orçamental por classificações funcionais. Quadros 5 e 6 
(...) O Orçamento consolidado prevê, na decomposição funcional dos
proveitos, que mais de 50% corresponde  à área funcional de Admissão,
Quotas e Jóias, seguindo-se 34,2% relativo a Actividade Cultural.
No que se refere à decomposição funcional dos custos no Orçamento
consolidado, verifica-se que 31% se atribuem à Actividade Cultural
constituindo o maior valor, seguindo-se a Instalação e Funcionamento e

Serviços a Associados com uma percentagem de 17%. De notar, que os
valores atribuídos à Actividade Cultural nos proveitos e custos equilibram-
se com um ligeiro acréscimo nos proveitos.  Este orçamento não reflecte a
estrutura orçamental da “Trienal de Arquitectura 2007”, dado ter sido
deliberada a criação de uma empresa para a realização desse evento em
Assembleia Geral, realizada em 1 de Fevereiro de 2007.
(...) 3. Análise da evolução do Orçamento consolidado da OA, no
Triénio, por funções 
(...) O Conselho Fiscal Nacional propõe: 
1. (...) a aprovação pela Assembleia Geral do Orçamento da Ordem dos
Arquitectos para 2007.
2. (...)  tendo em conta a deliberação do último Congresso relativa à revisão
do Estatuto da OA, recomenda que seja feita uma reflexão profunda sobre o
CAPÍTULO V – REGIME FINANCEIRO desse Estatuto, bem como de uma forma
genérica, sobre as competências e responsabilidades nesta matéria.
Lisboa, 22 de Maio de 2007 
O CONSELHO FISCAL NACIONAL

PAULA GARCIA (PRESIDENTE), PAULO ELOY E TERESA RIBEIRO (VOGAIS)

ASSEMBLEIA GERAL 24 MAIO

QUADRO 1 RESULTADO DO EXERCÍCIO
2005                     2006 Desvio Perc.

CDN                                (+) 112.576

SRN                                  (-)   94.818

SRS                                  (-) 127.013

OA          (-) 348.712        (-) 109.256 -239.456 -68,67%

QUADRO 2 PROVEITOS
Centros de Orç.  Orç.      Orç. Orç. Contas

apuramento Classificação Orçamental  2006 CDN CDN SRN SRN SRS SRS 2006 Desvio

51  INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO   25.000   25.000   14.584   0   0   0   0   14.584   -10.416

52   RECEITAS GERAIS   2.916.840   893.500   937.316   969.600   1.004.908   1.947.240   1.836.924 2.841.832 -75.008

53   RECONHECIMENTOS E ACREDITAÇÕES   104.000   104.000   14.000   0   0   0   0   14.000   -90.000

54   CONCURSOS E PRÉMIOS   224.370   154.770   78.837   28.000  41.064   41.600   29.374   149.276  -75.094

55   EVENTOS E PROJECTOS   822.433   567.800   431.772   60.000   54.111   194.633   39.134   525.017   -297.416

56  EDIÇÕES, PUBLICAÇÕES E COMUNICAÇÃO   62.370   56.600   42.250   3.400   5.604   2.370   223   48.076   -14.294

57   PUBLICIDADE E PATROCÍNIOS  681.657   527.300   471.311   55.400   8.325   98.957   4.662   484.298   -197.359

58   ACTIVIDADE ASSOCIATIVA   255.773   250.000   105.745   0   4.000   5.777   3.979   113.724  -142.049

59   RELAÇÕES INTERNACIONAIS E INSTITUCIONAIS   0   0   0  0   0   0   0   0   0

60   RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS   6.500  0   0   5.000   3.365   1.500   3.043   6.408   -92

61   PROVEITOS EXTRAORDINÁRIOS   525.100   363.875   353.938  15.000   25.461  334.768   137.613  220.164   -304.936

TOTAL DA RECEITA    5.624.043   2.942.845   2.449.753   1.136.400   1.146.838   2.626.845   2.054.952   4.417.378   -1.206.665

QUADRO 3 CUSTOS 
Centros de Orç.   Orç.      Orç. Orç. Contas

apuramento Classificação Orçamental  2006 CDN CDN SRN SRN SRS SRS 2006 Desvio

01   INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO   370.850   53.600   162.640   198.400   69.559   118.850   83.709   252.042   -118.808

02   CUSTOS GERAIS   436.640   246.218   273.528   447.850   507.508   843.340   937.991   548.862  112.222

03   CUSTOS COM PESSOAL   726.513   251.110   284.141   182.250   190.884  283.653   225.804   700.829  -25.684

04   ORGÃOS SOCIAIS   500.552   373.420   276.787   51.000   44.142   76.133   75.086   396.015   -104.537

05   SERVIÇOS AOS ASSOCIADOS   786.847   241.520   83.119   100.000   141.339  402.243   210.069   434.527   -352.320

06   ADMISSÃO, RECONHECIMENTO E ACREDITAÇÕES 285.492   87.430   47.926   37.000   67.177   125.063   100.700   215.803   -69.689

07   EVENTOS, PROJECTOS E ACTIVIDADES CULTURAIS 829.348   436.598   433.577   80.000   121.628   312.750   203.526   758.731   -70.617

08   EDIÇÕES, PUBLICAÇÕES E COMUNICAÇÃO   976.017   766.575   584.238   7.500   39.113   201.942   86.671   710.022   -265.995

09   DELEGAÇÕES, NÚCLEOS, GT  E ESPECIALIDADES 195.959   3.500   0   30.000   8.721   162.458   140.693   149.414   -46.545

10   RELAÇÕES INTERNACIONAIS E INSTITUCIONAIS   63.377   57.340   64.687   2.500   0   5.538   0   64.687   1.310

11   CUSTOS FINANCEIROS   22.000   8.000   22.194   10.000   7.889   4.000   7.968   101.916   79.916

12   CUSTOS EXTRAORDINÁRIOS   428.534   414.000   104.340   5.000   43.696   90.875   109.750   193.786  -234.748

TOTAL DA DESPESA   5.622.129   2.939.311   2.337.177   1.151.500   1.241.656   2.626.845   2.181.967   4.526.635   -1.095.494

QUADRO 5 ORÇAMENTO CONSOLIDADO / PROVEITOS
Classificação funcional CDN   SRN SRS Consolidado 

1   INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO   11.200   0   0   11.200

21,22, 23   ADMISSÃO, QUOTAS E JÓIAS   979.500   947.000   1.848.371   2.795.371

24, 25, 29, 3, 4   PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   246.295   43.000   48.200   337.495

26, 27, 5, 6, 7   ACTIVIDADE CULTURAL   903.500   255.908   576.500   1.735.908

8   ACTIVIDADE ASSOCIATIVA   0   5.000   5.000   10.000

9   RELAÇÕES INTERN. E INSTITUCIONAIS   25.000   0   0   25.000

11   EXTRAORDINÁRIAS   303.343   31.092   123.555   152.890

10, 12, 13   OUTRAS RECEITAS   0   3.000   1.500   4.500

TOTAL   2.468.838   1.265.000   2.603.126   5.072.364

QUADRO 6 ORÇAMENTO CONSOLIDADO / CUSTOS
Classificação funcional CDN   SRN SRS Consolidado 

1, 2, 11   INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO   424. 050   628.462   1.108.260   876.162

3   PESSOAL   267.745   205.038   150.564   623.347

4, 9   ACTIVIDADE ASSOCIATIVA   279.214   59.500   292.207   630.921

5, 6   SERVIÇOS AOS ASSOCIADOS   194.778   212.500   451.073   858.351

7, 8   ACTIVIDADE CULTURAL   861.809   154.500   541.997   1.558.306

10   RELAÇÕES INSTITUCIONAIS   81.997   0   1.200   83.197

12   DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS   153.616   25.000   57.825   236.441

99   DOTAÇÃO PROFISSIONAL   205.628   0   0   205.628

TOTAL   2.468.838   1.285.000   2.603.126   5.072.364

QUADRO 4 EVOLUÇÃO DOS ORÇAMENTOS
CDN   SRN    SRS   OA

2005   2.380.630   1.206.950   2.193.199   4.771.159

2006   2.942.845   1.240.000   2.603.126   5.072.394

2007   2.468.838   1.285.000   2.603.126   5.072.364

JULHO 2007

CARTA ABERTA AOS MEMBROS DA ORDEM
ENCONTRO/DEBATE TEMÁTICO
UMA VISÃO LOCAL PARA UMA ACÇÃO GLOBAL
14 JULHO, 15 HORAS CASA DOS CUBOS, TOMAR

A definição da acção da Arquitectura como um direito dos cidadãos e como
valor essencial para o desenvolvimento equilibrado das cidades e do
território, nomeadamente, na qualidade de vida, coesão social e
competitividade, é um valor defendido desde sempre pela Ordem dos
Arquitectos. No último Congresso da Ordem dos Arquitectos, em Almada, foi
aprovada a Moção “Estruturas Descentralizadas da Ordem dos Arquitectos
– uma visão local para uma acção global”, fruto de uma iniciativa conjunta
das Delegações e Núcleos da Ordem dos Arquitectos, quer do Sul, quer do
Norte. Na sequência da Moção apresentada queremos agora dar o nosso
contributo para uma reflexão pública e alargada para uma revisão
estatutária da Ordem, abrangente e descentralizada, permitindo que todos
os membros possam participar. Nesse sentido propomos a realização de um
debate temático na região centro do País. Para tal vimos convidar todos os
membros que fizeram parte dos órgãos eleitos no presente e em anteriores
mandatos para participarem, assim como desafiar todos os membros da
Ordem a contribuirem com a sua opinião, a transmitir verbalmente neste
encontro ou através de uma comunicação escrita, pois só com a
colaboração de todos poderemos ter uma Ordem que sirva melhor a todos.
AS DELEGAÇÕES E NÚCLEOS DA ORDEM DOS ARQUITECTOS

CONTAS 2006 ORÇAMENTO 2007



08 ARQUITECTOS

PROJECTO DE DIPLOMA QUE PROCEDE 
A ALTERAÇÕES AO REGIME JURÍDICO
DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO
TERRITORIAL
(...) 1. Congratulamo-nos com os quatro grandes objectivos delineados para
a proposta de alteração deste Decreto-Lei: simplificação de procedimentos;
descentralização; reforço da concertação e clarificação de conceitos. A
proposta define um modelo simplificado e operacional, que urge pôr em
prática;
2. Esta proposta de revisão do Decreto-Lei deveria ser precedida pela
aprovação dos Planos Regionais de Ordenamento do Território;
3. É inadmissível o prazo concedido para pronúncia pelas entidades, que
poderá demonstrar um falso interesse na opinião dos parceiros nesta
matéria, não mais do que o cumprimento de um procedimento legal;
4. Esperamos que a situação acima descrita não seja o espelho do
pressuposto na proposta apresentada, isto é, que na tentativa de
simplificação e redução de prazos se ponha em causa a concertação, o
debate e a participação;
5. A proposta devia contemplar os princípios dispostos na Carta Europeia do
Desenvolvimento Urbano e Sustentável, conhecida como Carta de Leipzig,
recentemente aprovada, que consagra a importância da paisagem, do
espaço público, do desenvolvimento urbano e da arquitectura;
6. Os procedimentos de participação dos cidadãos e da sociedade civil no
processo de planeamento, que poderão ir da propositura à colaboração na
implementação, pouco explorados na presente lei é algo que esta proposta
não vem alterar;
7. Diversos dos prazos propostos, aliás, reduções de calendário denotam
desconhecimento da natureza técnica do trabalho em causa, ou pior,
vontade que este não se realize ou se efectue de forma irresponsável.
Os prazos propostos são excessivamente exíguos, estamos convictos que a
simplificação e eficiência não se conseguem pela redução dos prazos,
podendo, antes pelo contrário, tornar impossível ou mais demorada a sua
concretização. Pelo que se propõe a seguinte alteração:
� 5 para 10 dias, antecedência do anúncio da discussão pública;
� 44 para 60 dias, discussão pública do PNPOT;
� 22 ou 30 para 44 dias, discussão publica de planos sectoriais/especiais de
ordenamento do território/municipais de ordenamento do território (PDM,
PU, PP);
??15 para 30 dias, informações e sugestões no procedimento de elaboração
do PMOT (art.º 77.º);
??15 para 22 dias, pareceres sobre o âmbito da avaliação ambiental;
8. A regulamentação da contratualização é essencial para a transparência
do planeamento, substituindo o actual sistema de protocolos crescente nas
cidades portuguesas, inspirador das maiores suspeições devido à sua
opacidade;
9. Questionamos se a proposta de lei torna suficientemente claras as
obrigações, competências e responsabilidades de cada um dos
intervenientes no processo de ordenamento do território e urbanismo;
10. A concertação passa a ser uma fase do acompanhamento, não um
momento aparte; mas tal proposta não é de rápida apreensão partindo da
leitura proposta no n.º 1, do artigo 32.º e onde mais é referido, por exemplo
no artigo 76.º;
11. A elaboração dos planos sectoriais tem de ser concertada, ou seja, entre
o Ministro competente do sector e o que tutela o Ordenamento do
Território, para evitar a descoordenação à escala nacional;
12. O artigo 39.º é incoerente atendendo que no seu início se refere
“decurso da elaboração” e no final “a proposta de plano”; ou seja não é
explícito a que se deverão referir os consultados e quando se aplica o prazo;
13. Os pontos 7 e 8 do artigo 74.º deverão ter em consideração, atendendo
às características da figura do plano de Pormenor, o Decreto-Lei n.º
69/2000, de 3 de Maio, que estabelece a regulamentação da Avaliação do
Impacto Ambiental de Projectos;
14. Inaceitável o prazo de 15 dias, proposto no artigo 78.º e no artigo 151.º,
para elaboração de parecer pela Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional, que poderá provocar ou o aprovar tácito das
propostas ou o parecer negativo por salvaguarda dos serviços. Propõe-se o
alargamento do prazo para 30 dias;
15. A manutenção do artigo 100.º torna-se contraditória porque na sua
alínea b), n.º 2, quando exige a suspensão de um PMOT, exige a ratificação
do Governo, mesmo quando a sua aprovação não o exigiu e apenas depende
de aprovação em Assembleia Municipal; assim como o n.º 4 do mesmo artigo
a suspensão implica medidas preventivas e abertura de procedimento de
revisão, mesmo existindo um Plano (PDM) superiormente hierárquico, o que
põe em causa o objectivo da simplificação;
16. É inaceitável a figura de suspensão dos PDM’s, que não por motivos de
emergência pública, para proveito de interesses privados em curto-circuito
ao bem comum. Esse facto deveria ser acautelado na presente lei;

17. Por fim, assinalamos a eliminação por completo da palavra Arquitectura
desta lei, que subsistia menorizada no seu artigo 90.º; de acordo com a
Carta de Leipzig e a etimologia da palavra arquitectura, propomos pelo
contrário a seguinte redacção desse artigo “O plano de pormenor
desenvolve e concretiza propostas de arquitectura de qualquer área
específica do território municipal, definindo com detalhe a concepção da
forma de ocupação e servindo de base aos projectos de execução das infra-
estruturas, dos edifícios e dos espaços exteriores, de acordo com as
prioridades estabelecidas nos programas de execução constantes do plano
director municipal e do plano de urbanização”.
Lisboa, 30 de Maio de 2007

PROJECTO DE DIPLOMA QUE PROCEDE 
A ALTERAÇÕES À LEI DE BASES DA
POLÍTICA DO ORDENAMENTO DO
TERRITÓRIO E DO URBANISMO
1. A Lei de Bases do Ordenamento do Território foi aprovada pela
Assembleia da República em 1998. Desde essa data muito se passou: a sua
implementação embora de forma parcial, inúmeros debates públicos e
estudos sobre as suas mais valias e lacunas, até à conclusão da necessidade
da sua reforma. Mas esta revisão no contexto actual surge como
insuficiente perante o desejável, embora se compreenda a sua razão e
objectivo – simplificar e agilizar –, pois omite dois factos essenciais:
� A recente Carta Europeia do Desenvolvimento Urbano Sustentável, vulgus
Carta de Leipzig, cujos pressupostos e objectivos deveriam ser
consagrados;
� A necessidade de melhorar a participação dos cidadãos no processo de
ordenamento territorial, nomeadamente no planeamento municipal, que
excede claramente a concertação e potencia a possibilidade de
implementação do proposto.
(...) 3. Atendendo ao exposto em 1, deveria ser alterada a epígrafe da
presente Lei para “Estabelece as bases da política de ordenamento do
território”, devendo usar expressão “ordenamento do território”, em vez de
“ordenamento do território e urbanismo”, no restante documento.
Na alínea a) do artigo 2.º deveria ler-se, de acordo com a Carta de Leipzig, “A
definição do quadro da política de ordenamento do território,
compreendendo o ambiente, urbanismo e arquitectura, bem como dos
instrumentos de gestão territorial que a concretizam”.
4. No seu preâmbulo é referida a distinção entre atribuições e competências
da Administração Central e municípios em matéria de ordenamento do
território e de urbanismo, o que se nos afigura correcto; a redacção
proposta pode erradamente induzir na distinção entre ordenamento do
território e urbanismo, o que como V. Ex.a concordará será, numa sociedade
urbanizada como a actual, algo paradoxal para não dizer impossível.
Propomos a seguinte alteração: (…) “Esta opção permite recuperar a
distinção entre atribuições e competência da administração central e
municipal, em matérias de ordenamento do território e de urbanismo”. (...)
Lisboa, 30 de Maio de 2007

PROPOSTA DE REVISÃO DO DECRETO-
LEI N.º 555/99, DE 12 DE DEZEMBRO
(...) Seria desejável o alargamento do período de elaboração da presente
revisão de forma a permitir o seu debate e a conciliação de diferentes
pontos de vista, para o qual a Ordem dos Arquitectos desde já apresenta a
sua disponibilidade.

CONSIDERAÇÕES GERAIS
1. Coordenação com outras propostas de lei do Governo – A proposta deve
ser coordenada com as recentes propostas deste Governo que se cruzam
com esta matéria: a proposta de alteração do Decreto-Lei nº 73/73, aceite
na Assembleia da República com a designação 116/X/2, que define o regime
de qualificações legal dos técnicos, (...) as críticas e propostas de alterações
apresentadas por esta Ordem e a proposta de alteração do Regime Jurídico
dos Instrumentos de Gestão Territorial (...);
2. Simplificação vs Desregulação – A proposta de revisão pretende a
simplificação, mas na sua actual formulação poderá resultar na
desregulação do sistema de ordenamento;
3.  Simplificação implica responsabilização – A simplificação deverá focar-se
na definição da responsabilidade de cada interveniente: do Estado, dos
proprietários e dos técnicos;
4. Salvaguarda do interesse público – O Estado, nomeadamente as
autarquias vêem diminuído a sua obrigação de controlo prévio,
supostamente “contrabalançado pelo reforço da fiscalização” não
perceptível na proposta legislativa, mas o interesse público não é
assegurado pela correspondente responsabilização dos técnicos autores de
projectos;

5. Comunicação prévia simplificada – Aos proprietários cria-se as condições
de isenção de comunicação, ao abrigo do princípio da “liberdade e
iniciativa”, que poderão resultar em conflitos a dirimir pelos Tribunais
perante a complacência das autarquias.
No Parecer elaborado pela Ordem dos Arquitectos, relativo à Proposta de
Lei n.º 116/X/2, da Assembleia da República, é proposto que a comunicação
prévia nestas situações – alterações sem exigências especiais – não
requeira técnicos, mas uma simples informação pelo requerente da
natureza da intervenção (...);
6. Regulação de promotores e construtores – É necessário definir os
mecanismos de regulação de construtores, promotores e proprietários
através da legislação própria à semelhança da existente para os técnicos,
com a máxima urgência de forma a equilibrar o triângulo do regime de
ordenamento;
7. Exigir competência vs sanções dos técnicos – A responsabilidade dos
técnicos deverá ser exigida por via da definição das suas obrigações, da
confiança nas suas competências e não pelo aumento das sanções;
8. O conceito de autor de projecto – É preciso que fique claro que o “projecto”
é “o resultado de uma concepção técnica que exige conhecimentos para
fazer a caracterização estética, formal,
funcional e construtiva de uma edificação,
para a qual temos de restringir a autoria de
projectos aos profissionais habilitados e
inscritos nas respectivas associações
profissionais.” Esta fronteira entre
qualificações e responsabilidades tem de
ser traçada com rigor. Como fez o Código do
Direito de Autor e Direitos Conexos, quando
protegeu a autoria de obras de
arquitectura, urbanismo ou design.
9. Obrigações dos Autores de Projecto –
Devem ser dadas garantias, pela lei, de
respeito e cumprimento das funções dos
autores de projectos, do início ao final dos
procedimentos, ou seja da assinatura do
termo de responsabilidade ao pedido de
autorização de utilização, passando por
eventuais alterações de uma obra;
10. Simplificação e transparência – Há que
acautelar que a simplificação não redunde
em opacidade, devendo salvaguardar o
interesse dos cidadãos, nomeadamente na
manutenção das formas de participação;  
11. Protecção do Património – A isenção de
formas de controlo prévio deve ser
devidamente ponderada e nunca alargada a
edifícios classificados ou em vias de
classificação, embora se concorde com o
alargamento do regime de comunicação
prévia;
12. As actividades económicas como parte
de um espaço de vida – O licenciamento de
actividades económicas no que respeita ao
licenciamento deverá obedecer ao RJUE, ou
seja, a excepção cumprir a regra e não o
contrário, ou seja as actividades
económicas não são espaços aparte do
território nele se devendo integrar;
13. Revogação da isenção de licença ou
autorização pela Administração Pública. O
pressuposto já antes definido na Lei vigente, das operações urbanísticas
promovidas pela Administração Pública estarem isentas de licença ou
autorização era discutível, geralmente conflituante com os PMOT, a nova
alínea f), do nº 1, do artigo 7º, não se compreende por não ser do serviço
público, mas sim do interesse privado, pelo que na defesa do interesse
público a excepção prevista pelo presente artigo 7º deveria ser eliminada.
14. Novas tecnologias de acesso e uso universal – A utilização de novas
tecnologias é urgente, mas não precipitada, devendo ser garantida a
universalidade do sistema para intervenientes, quer para os técnicos, quer
para os cidadãos em geral;
15. A prática e a implementação – A proposta aparenta desconhecer a
prática quotidiana, de projectistas e autarquias, podendo estar longe da
desejável simplificação se não for aplicável;
16. Redacção “amigável” – A sua redacção com sucessivas remissões que a
tornam de difícil leitura, não é “amigável” senão mesmo confusa para o
cidadão. (...)
Lisboa, 11 de Junho de 2007

3 PARECERES

O PROJECTO É O
RESULTADO DE
UMA CONCEPÇÃO
TÉCNICA QUE EXIGE
CONHECIMENTOS
PARA FAZER A
CARACTERIZAÇÃO
ESTÉTICA,
FORMAL,
FUNCIONAL E
CONSTRUTIVA DE
UMA EDIFICAÇÃO,
RESERVANDO-SE A
SUA AUTORIA AOS
PROFISSIONAIS
HABILITADOS E
INSCRITOS NAS
RESPECTIVAS
ASSOCIAÇÕES
PROFISSIONAIS.
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