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02 ARQUITECTOS

REVISÃO DOS ESTATUTOS DISCUTIDA EM TOMAR
A DOIS MESES DO FINAL DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE LIS-
TAS ÀS ELEIÇÕES NA ORDEM DOS ARQUITECTOS, QUE VÃO DECOR-
RER A 18 DE OUTUBRO, AS DELEGAÇÕES E NÚCLEOS PROMOVE-
RAM UM ENCONTRO NA CASA DOS CUBOS, EM TOMAR, PARA DEBA-
TER A REVISÃO ESTATUTÁRIA

A necessidade de rever o estatuto da Ordem dos Arquitectos foi um
ponto consensual do encontro de 14 de Julho, na Casa dos Cubos, em
Tomar, sob o lema «Uma visão local para uma acção global» e aberto
a actuais e antigos membros eleitos da Ordem e aos arquitectos em
geral. Neste encontro estiveram representadas as secções regionais
Sul e Norte, as delegações de Portalegre, de Castelo Branco, de Leiria
e dos Açores e o Núcleo do Médio Tejo, que organizou a sessão. 
Este encontro, que reuniu pouco mais de 20 elementos, resultou de
um convite das Delegações e Núcleos, amplamente divulgado nos
sítios da Internet da Ordem, e levou à criação de um sítio (www.arqui-
tectos-estatutos.com) e e-mail para envio de sugestões e comentá-
rios específicos (arquitectos.estatutos@gmail.com). 
A reunião de Tomar segue-se a uma moção apresentada no último
Congresso dos Arquitectos Portugueses e a uma proposta submeti-
da a Assembleia Geral, mas não discutida, sobre a necessidade de
revisão do estatuto. Desta reunião saiu a redacção de um manifesto,
que pode consultar na Internet. 
O encontro incluiu uma exposição de imagens e uma visita ao edifício
conduzida pelo arquitecto Nuno Griff, do atelier Embaixada, respon-
sável pela reabilitação da Casa dos Cubos, um antigo armazém hoje
situado no início do núcleo histórico de Tomar.

Textos integrais sobre o encontro de Tomar e manifesto: www.oasrs.org 
Envio de sugestões e comentários: arquitectos.estatutos@gmail.com.
Informação actualizada sobre este assunto: www.arquitectos-estatutos.com
Consultar www.oasrs.org em OASRS/Estatutos e regulamentos: 
- Estatuto da Ordem 
Consultar www.oasrs.org em OASRS/Delegações e núcleos: 
- Normas de Enquadramento da Actividade das Delegações
- Normas de Enquadramento da Actividade dos secretariados dos Núcleos
- Estruturas Descentralizadas da Ordem dos Arquitectos: uma visão local para uma acção
global 

OBRA ABERTA 
HOTEL RITZ COM LOTAÇÃO ESGOTADA
O Hotel Ritz (1954-59) de Porfírio Pardal Monteiro, que deixou uma
marca urbana de qualidade em Lisboa, foi o tema da Obra Aberta de
16 de Junho, numa visita guiada pelos arquitectos Ana Tostões,
Michel Toussaint, Paulo Martins Barata e José Neves e que contou
com a presença dos familiares arquitectos de Pardal Monteiro.
O Hotel Ritz resultou da «vontade expressa» de Salazar, quando
notou que «Lisboa não possuía um hotel de grandes dimensões e
conforto out-standing», segundo escreveu Manuel Graça Dias num
texto para o Jornal Arquitectos. 
Para Graça Dias, a obra de Porfírio Pardal Monteiro surgiu «como um
dos primeiros exemplos de um modo novo de lidar com a cidade e
com os retalhados quarteirões que Ressano Garcia traçara no sécu-
lo XIX», os quais, diz este arquitecto, «não tinham sido objecto de
nenhuma atitude diferente da prevista». 
Na mesma revista, a arquitecta Ana Magalhães salienta que o Hotel
Ritz «evidencia um carácter cenográfico e introduz uma nova escala
na cidade» ao aparecer sozinho sobre o Parque Eduardo VII. 

EDITAL
PROCESSO DISCIPLINAR N.º 28/05 
Leonor Cintra Gomes, Presidente do Conselho Directivo
Regional do Sul da Ordem dos Arquitectos, no cumprimento das
competências atribuídas pelo n.º 1 do art.º 66.º do EOA –
Estatuto da Ordem dos Arquitectos:

FAZ SABER que o Conselho Regional de Disciplina do Sul da
Ordem dos Arquitectos, por Acórdão datado de 14 de Fevereiro de
2007, referente ao processo Disciplinar n.º 28/05, em que é
Participante o Coronel José Ferreira Barroca Monteiro, conside-
rou que o arguido Arq. Mário Augusto dos Santos Bento, membro
n.º 1959, residente na Rua Conselheiro Martins de Carvalho, n.º 3
– 3.º Dt.º, 1400 Lisboa, violou o disposto nos Art.ºs 45.º, n.º 1 e 2,
48.º, alínea e), 49.º n.º 1, n.º 2 alíneas a), b) e c) e 51.º, alínea a),
todos do Estatuto da Ordem dos Arquitectos, pelo que lhe foi apli-
cada, pela prática da infracção disciplinar a pena de: suspensão
por (06 seis) meses, nos termos da al. c) do n.º 1 e do n.º 2 do art.º
55.º do EOA.

Para constar se passou o presente edital que vai ser afixado e
publicado de harmonia com as disposições legais aplicáveis.
LISBOA, 31 DE MAIO DE 2007

LEONOR CINTRA GOMES

A SUL NACIONAL

60 DIAS PARA CAPTAR 
A ATENÇÃO DO PÚBLICO
Quatro pólos, dois meses para ver e ouvir falar sobre arquitectura. A
Trienal de Lisboa já terminou quando este Boletim chegar às mãos
dos leitores. Institucionalmente reconhecida (a Trienal de Lisboa foi
incluída no programa cultural da presidência portuguesa da União
Europeia e governantes estiveram presentes nas várias iniciativas),
será que cumpriu a ambição desenhada pelo comissário-geral da
Trienal, José Mateus, de aproximar a arquitectura das pessoas
comuns, de se tornar «um festival de arquitectura com forte impacto
na sociedade»? E como se pode fazer essa avaliação, sem ser apenas
pela contabilidade numérica dos visitantes esperados e daqueles que,
efectivamente, se deslocaram às iniciativas?
Organizada pela Secção Regional Sul da Ordem dos Arquitectos, dedi-
cada ao tema dos «Vazios Urbanos», a Trienal de Lisboa foi um acon-
tecimento diversificado. E produziu um catálogo, que fica como retra-
to do panorama arquitectónico que se quis discutir. 
O pianista Bernardo Sassetti deu um recital no Pavilhão de Portugal,
logo no início do certame, a 2 de Junho – um sinal da vontade de cru-
zar perspectivas da arquitectura com outras linguagens – para mos-
trar como a música é condicionada pelo ambiente; a Trienal encomen-
dou um trabalho a Mário Laginha («Espaço»), resultado de uma
viagem do músico por obras marcantes da arquitectura portuguesa e
organizou o ciclo Arquitectura e Música, de confronto e confluência
entre arquitectos e músicos; a décima edição do festival internacional
Paisagens Urbanas – Lugar à Dança, criou uma parceria com a Trienal
e apresentou vários espectáculos ligados ao certame (foi uma das
chamadas extensões da Trienal, que, aliás, continuam a decorrer). 
A Trienal fez reviver espaços pouco ou nada frequentados. Desde logo
o Pavilhão de Portugal, grande cenário exterior, profundamente
abandonado no interior como resultado da sua inutilização consecu-
tiva até ao inigualável espaço da Cordoaria Nacional, também à espe-
ra de ideias para ser dinamizado. 
Exaltou a figura do arquitecto português de maior renome internacio-
nal. Álvaro Siza Vieira foi tema de uma ampla exposição monográfica
(no espaço da Fundação EDP, em Belém) e foi o padrinho do prémio
Trienal, que o arquitecto do Porto decidiu atribuir ao italiano Vittorio
Gregotti. 
Houve uma multiplicidade de conferências, desde a conferência inter-
nacional de abertura (mesmo sem os anunciados Zaha Hadid e Peter
Eisenman), no Teatro Camões, até aos encontros no Porto no Cinema
Passos Manuel («A Caminho do país das maravilhas: jovens arquitec-
tos em Portugal»), passando pelas conferências na Cordoaria
Nacional (o «Fórum Trienal», em que se apresentaram premiados de
concursos, promotores falaram sobre a sua actividade ou se discuti-
ram temas como o TGV, o ordenamento do território, a coesão ribei-
rinha, entre outros) ou ainda as sessões associadas ao pólo IV da
Trienal (o Núcleo Cascais XXI). 
E houve as exposições. A maioria (seis) no Pavilhão de Portugal, entre
as quais as apelativas «Paisagem – Lugares e Transferência»,
«Portugal – Europa, Arquitectura Portuguesa em Emissão» e
«Arquitectos Convidados». 
O seguimento desta iniciativa terá de confirmar as palavras do comis-
sário José Mateus: «A Trienal inicia um novo ciclo da arquitectura por-
tuguesa: uma presença no panorama internacional da arquitectura,
como país mobilizado e mobilizador. Um país que reivindica, como
toda a legitimidade, tornar-se progressivamente, nesta disciplina,
uma referência mundial». 
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COMUNICADO 
A ORDEM DOS ARQUITECTOS MANIFESTA ENORME
PREOCUPAÇÃO COM O ATRASO NA REVOGAÇÃO DO
DECRETO 73/73 
COMPLETA-SE MAIS UM ANO PARLAMENTAR SEM QUE A ASSEM-
BLEIA DA REPÚBLICA TENHA DADO SEGUIMENTO AO PROJECTO DE
LEI N.º 183/X, "ARQUITECTURA: UM DIREITO DOS CIDADÃOS, UM
ACTO PRÓPRIO DOS ARQUITECTOS".  A ORDEM DOS AQUITECTOS
MANIFESTA A SUA IMENSA PREOCUPAÇÃO COM O ATRASO NA
REVOGAÇÃO DO DECRETO 73/73 E COM A REDACÇÃO DA PROPOS-
TA DE LEI N.º 116/X, APRESENTADA PELO GOVERNO.

1. Terminou mais um ano parlamentar sem que a Assembleia da
República tenha dado qualquer seguimento ao projecto de lei n.º
183/X “Arquitectura: Um direito dos cidadãos, um acto próprio dos
Arquitectos”, uma iniciativa legislativa subscrita por mais de 35.000
cidadãos e aprovada por unanimidade em Maio de 2006. 

2. No último Congresso dos Arquitectos Portugueses foi deliberado
“exigir da Assembleia da República, através dos seu Presidente e de
todos os Grupos Parlamentares, que agendem para votação na
especialidade e final global o projecto de lei n.º 183/X”. Apesar de
todas as nossas diligências, nem o senhor Presidente da Assembleia
nos recebeu, nem a Comissão Parlamentar onde o projecto de lei se
encontra convocou a Comissão representativa, como a lei estipula. 

3. Entretanto, o governo apresentou na AR a proposta de lei n.º
116/X, que nos mereceu sérias reservas, em devida altura apresen-
tadas ao Governo e a todos os grupos parlamentares. O projecto do
governo foi igualmente aprovado por unanimidade, apesar de con-
tradizer algumas disposições do projecto 183/X e nada mais aconte-
ceu.

4. É motivo de desencanto e descrédito o facto de o parlamento não
dar seguimento à primeira iniciativa legislativa de cidadãos da sua
história. E é motivo de desencanto e descrédito a ausência de
empenhamento do governo e da maioria parlamentar na resolução
rápida de uma reforma por todos reconhecida como urgente: a revo-
gação do obsoleto decreto 73/73, tantas vezes prometida por suces-
sivos governos.

5. Em 18 de Julho, na sequência de iniciativa da Secção Regional
Norte da Ordem dos Arquitectos, com a colaboração da Arquitecta
Graça Correia, os arquitectos Siza Vieira, Souto Moura, Alcino
Soutinho e Paula Santos, acompanhados pelos dirigentes da Ordem
Helena Roseta e João Pedro Serôdio, reuniram com o Secretário de
Estado Adjunto, das Obras Públicas e das Comunicações, Paulo
Campos, a quem apresentaram as razões da discordância profunda
dos arquitectos face ao actual articulado da proposta de lei nº 116/X.
Para Siza Vieira, o texto, tal como está, é um tremendo retrocesso,
porque cria barreiras artificiais entre arquitectos e outros profissio-
nais que na prática já não existem. Alcino Soutinho reforçou esta
posição esclarecendo que é incompreensível impedir os arquitectos
de intervir nos espaços públicos. Souto Moura disse ainda que reme-
ter os arquitectos apenas para o projecto de edifícios e seus logra-
douros é humilhante e será mesmo um escândalo em termos inter-
nacionais. No final da audiência, ficou deliberado que a Ordem dos
Arquitectos manteria o diálogo com a Secretaria de Estado relativa-
mente à análise crítica da proposta de lei do governo na especialida-
de, tomando como base de trabalho o parecer já enviado pela Ordem.

6. Estamos como sempre estivemos disponíveis para o diálogo. Mas
não conseguimos compreender que se tenha tanta pressa na
mudança de diplomas que enformam toda a actividade da edifica-
ção, urbanização e planeamento e se esqueça a reforma da qualifica-
ção profissional dos técnicos, sem a qual a mera aplicação do
Simplex, nesta área, pode redundar em desastres urbanísticos e
construtivos. 

7. A Ordem dos Arquitectos manifesta mais uma vez a sua imensa
preocupação com o atraso na revogação do decreto 73/73 e com a
redacção da proposta de lei n.º 116/X. Caso a Assembleia da
República, por omissão ou acção, desfigure os objectivos da iniciati-
va legislativa de cidadãos, que dinamizámos para garantir que em
Portugal a arquitectura deve ser feita por arquitectos, a Ordem dos
Arquitectos recorrerá para todas as instâncias nacionais e comuni-
tárias competentes, de acordo com o mandato recebido do 11.º
Congresso dos Arquitectos Portugueses.   

LISBOA, 23 DE JULHO DE 2007

HELENA ROSETA 

PRESIDENTE DA ORDEM DOS ARQUITECTOS
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MANUEL VICENTE
PRESIDENTE 
DA ORDEM
MANUEL VICENTE É O NOVO PRESIDENTE DA ORDEM DEPOIS DA
RENÚNCIA DO MANDATO DA ARQUITECTA HELENA ROSETA, QUE
TOMOU POSSE COMO VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIS-
BOA EM 1 DE AGOSTO.

Os trabalhos de Manuel Vicente encontram-se em Goa, Macau,
Lisboa e Madeira. As suas obras construídas em Macau são um elo-
quente exemplo do desenvolvimento urbano daquela cidade nos últi-
mos quarenta anos e integram encomendas públicas e privadas, que
se distribuem por um leque alargado de programas de arquitectura,
desenho urbano e planeamento urbano e regional.
Manuel Vicente obteve um Master Degree na University of
Pennsylvania (1969) (Louis Khan Class). Foi professor na Universidade
de Hong Kong entre 1977 e 1987 onde é, desde então, Professor
Honorário. Nos anos 90, foi conferencista convidado em universida-
des na Índia, Japão, Hong Kong, EUA, Canadá e Huelva (Espanha).
Desde 2000, reside em Lisboa e reparte a sua actividade entre os
gabinetes de Macau e Lisboa. Ensina em Lisboa, no Instituto
Superior Técnico e na Universidade Autónoma.
Foi distinguido com inúmeros prémios, tanto nacionais como inter-
nacionais, designadamente uma segunda medalha de ouro no
Prémio ARCASIA em 2006.
Foi eleito vice-presidente da Ordem dos Arquitectos nos mandatos
2001/2004 e 2005/2007.

E VICE-PRESIDENTE 
DA FUNDAÇÃO DOCOMOMO IBÉRICO
No mês de Julho teve lugar a eleição para a direcção da Fundação
DoCoMoMo Ibérico, tendo Manuel Vicente assumido o cargo de vice-
-presidente, na sequência de uma candidatura apresentada pela
Ordem dos Arquitectos. Com o principal objectivo de inventariar,
divulgar e proteger o património arquitectónico do Movimento
Moderno, foi criada a Fundación DoCoMoMo Ibérico em 2003 (entida-
de sucessora do DoCoMoMo Ibérico), com sede em Barcelona, que
coordena a prossecução destes objectivos gerais aplicados a
Espanha e a Portugal. 
Um dos objectivos desta direcção, partilhada com Celestino Graña
(Decano do Coléxio de Arquitectos de Galicia), é estabelecer relações
de trabalho com os países de Língua Portuguesa no âmbito do CIALP
(Conselho Internacional dos Arquitectos de Língua Portuguesa).
www.docomomo.com

FAVORÁVEIS PARA A ORDEM
PROCESSOS JUDICIAIS RELATIVOS 
À ADMISSÃO
A ORDEM DOS ARQUITECTOS NÃO PODE DEIXAR DE SE CONGRATU-
LAR E DE DIVULGAR A INFORMAÇÃO JUNTO DE TODOS OS MEM-
BROS SOBRE OS BONS RESULTADOS JÁ OBTIDOS NOS PROCESSOS
INTENTADOS CONTRA A ORDEM RELATIVOS AOS PROCEDIMENTOS
DE ADMISSÃO
Em todos os processos cautelares propostos por licenciados da
Universidade Fernando Pessoa, relativamente aos quais os Tribunais
já se pronunciaram, foram julgadas improcedentes as providências
cautelares de autorização provisória de inscrição dos Requerentes
como membros efectivos da Ordem dos Arquitectos, tendo igual-
mente sido negado provimento a todos os recursos interpostos para
o Tribunal Central Administrativo Norte.
Na acção administrativa especial proposta por licenciados em
Arquitectura pelo Instituto Superior de Matemática e Gestão de
Portimão, designado Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes –
Instituição de Natureza Universitária, no âmbito da qual se pedia a
declaração da ilegalidade das normas do Regulamento de Admissão
e a inscrição dos autores como membros efectivos da Ordem, foi pro-
ferida sentença pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa nos
termos da qual se concluiu pela inutilidade superveniente da lide,
com a consequente extinção da instância, em virtude de o
Regulamento de Admissão ter sido revogado pelo Regulamento de
Inscrição e de os autores já se encontrarem inscritos na Ordem.

A organização de um primeiro Encontro das Políticas da
Arquitectura, agendado para o final de Outubro, é plenamente
justificada pelas oportunidades que se geram no âmbito do
Plano Nacional da Política do Ordenamento do Território
(PNPOT) e da Presidência Portuguesa do Conselho da União
Europeia, designadamente na realização em Portugal de uma
sessão do Fórum Políticas Urbanas «Arquitectura e Território».
O Encontro procurará apresentar e debater as questões actuais
da generalização de um modelo eficaz de "governança" territo-
rial entre poder central e poder local, serviços desconcentrados
da Administração e organizações da sociedade civil, bem como
relevar estratégias e boas práticas na arquitectura e no urbanis-
mo em diversos municípios portugueses, designadamente nas

áreas do espaço público, da mobilidade urbana, da regeneração de
centros históricos e dos incentivos à cultura arquitectónica contem-
porânea.
O aprofundamento destes temas e o seu debate podem estabelecer
um quadro de referência e um conjunto de linhas orientadoras para
actuações coordenadas e para a acção política integrada de desen-
volvimento urbano e sustentável, susceptíveis de serem aplicados às
regiões e aos municípios portugueses, de forma a terem também um
reconhecimento à escala europeia. 
Crê-se que este pode ser um primeiro passo para, em concordância
com os objectivos do PNPOT, a Ordem dos Arquitectos realizar perio-
dicamente um Fórum Nacional das Políticas Urbanas.
JORGE MANGORRINHA

I ENCONTRO DE POLÍTICAS DA ARQUITECTURA

FÓRUM EUROPEU
DE POLÍTICAS 
DE ARQUITECTURA
EM PORTUGAL
NOS DIAS 11 E 12 DE OUTUBRO IRÁ REALIZAR-SE EM MATOSINHOS
O PRÓXIMO FEPA, QUE SERÁ ORGANIZADO PELA ORDEM DOS
ARQUITECTOS, EM PARCERIA COM A DGOTDU E O IPPAR

O QUE É O FEPA?
O FEPA, Forum Europeu de Políticas de Arquitectura, é uma rede
informal de instituições e de arquitectos da União Europeia empen-
hada na formulação e na execução de políticas de arquitectura, aos
níveis nacional, regional e local. A rede é constituída por um grupo
crescente de representantes de ministérios ou organismos governa-
mentais, instituições culturais e organizações profissionais.
Esta organização internacional nasceu a partir de uma conferência
sobre políticas de arquitectura, que se realizou em Roterdão, duran-
te a presidência Holandesa da União Europeia (UE), em 1997.
Dois anos depois, durante a presidência finlandesa da UE, foi organi-
zado um encontro europeu de arquitectura, onde foi aprovada uma
recomendação final que apontava a necessidade da criação de um
Forum Europeu de Políticas de Arquitectura, que facilitasse a coope-
ração entre os países da UE. 
No ano 2000, durante a Presidência Francesa da UE, foi elaborado e
a aprovado o texto fundador do FEPA tal como ele hoje se encontra
organizado, estando este documento na origem da Resolução do
Conselho Europeu, de 12 de Fevereiro de 2001, relativa à qualidade
arquitectónica no meio urbano e rural (2001/C 73/04).
A aprovação desta Resolução é um facto singular, visto que a quali-
dade arquitectónica não não constitui uma incumbência da UE. O
Conselho apenas aprovou esta Resolução dado o amplo consenso
entre os vários Estados membros no que respeita ao valor comunitá-
rio das políticas públicas de arquitectura. 
Desde essa data, os Estados membros que exercem a presidência da
UE organizam um encontro ou seminário com o objectivo de trocar
conhecimentos e de partilhar experiências no campo das políticas de
arquitectura.
Recentemente, sobretudo por questões logísticas, foi criada uma
associação internacional sem fins lucrativos com sede em Bruxelas,
para coordenar as actividades do FEPA e dialogar com a Comissão
Europeia.

POLÍTICAS DE ARQUITECTURA NA UE
Na generalidade dos países, as políticas nacionais de arquitectura
(PNA) estão contidas em documentos elaborados pelo Governo,
sendo submetidos a uma ampla discussão pública, antes da sua
aprovação pelos respectivos Parlamentos.
Cada país define o campo de acção da sua política nacional, atenden-
do às suas preocupações e prioridades. Em todo o caso, os documen-
tos até agora aprovados apresentam traços comuns: o papel exem-
plar a desempenhar pelo Estado na encomenda pública da
arquitectura; a importância atribuída à qualidade do espaço público
como factor catalizador da cidadania; o apoio prestado ao nível local
enquanto espaço de debate dos novos modos de visionar a cidade.
A título de exemplo, destacamos a PNA da Finlândia, criada em 1998,
que inspirou a concepção de documentos idênticos na Áustria, no
Luxemburgo e na Suécia.
Destacamos também a PNA da Holanda, iniciada em 1991, que neste
momento vai na sua quarta versão, e que tem em curso uma política
com âmbito idêntico àquela que, para Portugal, se encontra prevista
no PNPOT, Programa Nacional de Política de Ordenamento do
Território: a Política Nacional de Arquitectura e da Paisagem.
Finalmente, como exemplos mais recentes, destacamos a PNA da
Dinamarca, que assume a arquitectura como um elemento fortale-
cedor da identidade nacional, e a PNA da Escócia, que sublinha o
papel da arquitectura como a construção, hoje, do património de
amanhã.
A convergência entre os vários países da União sobre estas matérias
facilitou a adopção de documentos criados por associações profis-
sionais de arquitectos, como é o caso do Architectural Council of
Europe, com o documento “Quality of Life”, criado em 2005, ou o
Livro Branco belga, “Qui a peur de l’architecture?”, onde é apresenta-
do um aprofundamento, numa perspectiva europeia, da prática da
arquitectura e dos seus reflexos na sociedade.

FEPA EM PORTUGAL
Portugal, desde muito cedo, procurou inserir-se nestes movimentos,
cujas raízes mais longínquas se reportam à Lei Francesa da
Arquitectura de 1977, fonte directa da definição de Arquitectura que
figura na Directiva Arquitectos da UE.
Em 1996, a Associação dos Arquitectos Portugueses editou o Livro
Branco da Arquitectura e do Ambiente Urbano, coordenado por
Pedro Brandão, com uma ampla participação de arquitectos e não
arquitectos.
Passados dez anos, a realização do FEPA em Portugal no segundo
semestre de 2007, é a recompensa do esforço constante por parte
da OA em prol de uma arquitectura portuguesa reconhecida em
Portugal, tal como na generalidade dos países da UE.
Esperamos que esta edição do Fórum Europeu de Políticas de
Arquitectura, realizado pela primeira vez em Portugal, seja um ele-
mento catalizador das diversas vontades, de modo a que o Governo
assuma, em pleno, as suas responsabilidades na promoção da quali-
dade arquitectónica.
JOÃO FERREIRA BENTO

Para saber mais
Fórum Europeu de Políticas de Arquitectura: www.efap-fepa.eu
Resolução do Conselho da UE relativa à qualidade arquitectónica no meio urbano e rural
(2001/c 73/04)
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001G0306(03):pt:html

França 1977, Portugal 1996, Estónia 2002, Alemanha 2005, Escócia 2007

T
ân

ia
 A

ra
ú

jo



FÓRUM ARQUITECTURA ACESSÍVEL

04 ARQUITECTOS

AGOSTO 2007

Decorreu no Porto, no passado mês de Junho, o
Fórum Arquitectura Acessível organizado pela OA-
-SRN, com o apoio institucional da Provedoria do
Cidadão com Deficiência da C.M. do Porto.
Ciente da importância do empenho dos ARQUITEC-
TOS para atingir o objectivo de criar uma sociedade
inclusiva e garantir o princípio constitucional da
igualdade, respeitando os valores fundamentais da
liberdade e cidadania, o Fórum Arquitectura
Acessível surgiu num contexto específico, caracteri-
zado pela entrada em vigor de uma nova legislação
nacional e por decorrer o Ano Europeu da Igualdade
de Oportunidade para Todos.
A nova legislação serviu de pretexto para proporcio-
nar um encontro com diferentes profissionais que se
têm dedicado a esta matéria, não só em Portugal
mas também noutros países, onde a prática da inclu-
são está muito mais avançada.
Infelizmente, não pudemos contar com a presença
da Exma. Sra. Secretária de Estado Adjunta e da
Reabilitação, por compromissos entretanto assumi-
dos, nem do representante designado pela
Secretaria de Estado, por motivo de doença.

APRESENTAÇÃO DO DL SOBRE O
ACESSO AO MEIO EDIFICADO, VIA
PÚBLICA E EDIFÍCIOS HABITACIONAIS 
Urge desenvolver manuais que apoiem os projectis-
tas na aplicação de normas técnicas, que justifi-
quem e contextualizem a sua aplicação para melhor
enquadramento de cada norma, com comentários
técnicos e exemplos de aplicação.
Começou por se explicitar o enquadramento legal e o
contexto social, que justifica o aparecimento do DL

n.º 163/2006, de 8 de Agosto, realçando-se como
principal interesse deste diploma, a salvaguarda e
melhoria da qualidade de vida dos cidadãos com
mobilidade condicionada, incluindo na diversidade
dos indivíduos para quem se projecta, as pessoas
com idade avançada e/ou limitações físicas, com pro-
blemas de saúde temporários ou definitivos, utiliza-
dores de cadeiras de rodas, grávidas, crianças,... 
Na apresentação das normas técnicas previstas no
DL n.º 163/2006 foram assinaladas as principais alte-
rações e novidades relativamente ao diploma ante-
rior (DL n.º 123/97 de 22 de Maio), esclarecendo-se
que, quaisquer comentários, dúvidas e sugestões
devem ser endereçadas ao INR – Instituto Nacional
para a Reabilitação, organismo responsável pela
publicação do "Guia de acessibilidade e mobilidade
para todos", que ilustra as normas, visando facilitar a
compreensão do disposto nas mesmas.
Foi evidenciada a ideia de que a discussão de leis e
regulamentos com a sociedade em geral é necessá-
ria para avançar num processo em que todas as par-
tes devem sentir-se envolvidas.

HABITAÇÃO 
O arquitecto deve aplicar a legislação nacional refe-
rente à acessibilidade no espaço público e edificaçõ-
es, procurando as razões para introduzir as regras
e normas técnicas no âmbito da acessibilidade, e
não as razões para as não aplicar.
A grande novidade do DL n.º 163/2006 prende-se
com a aplicação de normas técnicas à habitação. Foi
apresentada uma interpretação das normas neste
âmbito e contextualizada a legislação nacional exis-
tente, para a habitação em geral e a habitação social. 
Surgiram diferentes interpretações jurídicas relati-

vas à aplicação da norma transitória que determina a
entrada em vigor das normas técnicas quanto às
áreas privadas da habitação, todas verosímeis e
correctamente justificadas. 
Assinalou-se que as recentes obrigações introduzi-
das no sector da habitação, como a térmica e a acús-
tica, associadas às crescentes exigências deste novo
diploma, poderão constituir novas barreiras decor-
rentes de custos acrescidos ao nível da construção.
Foi sugerida a realização de um estudo que contabi-
lize os custos reais da construção face à aplicação
das normas técnicas nacionais nos diferentes tipos
de edifícios habitacionais, à semelhança do que já
ocorreu noutros países europeus. Através de uma
contabilização directa de custos relativos às exigên-
cias da acessibilidade, realizada pelo Provedor da
Arquitectura da OA, foi possível apontar um aumen-
to entre 1 a 2% nos custos totais da construção.
Discutiu-se a introdução dos princípios associados à
acessibilidade no quadro das escolas de arquitectu-
ra, sendo expressa, de forma extremamente clara, a
necessidade de garantir formação adequada nesta
área aos arquitectos e, concretamente, a importân-
cia da integração destes temas nos planos curricula-
res das licenciaturas em Portugal.

PROJECTOS DE EDIFÍCIOS PRIVADOS 
DE ACESSO AO PÚBLICO E PROJECTOS
DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS
“Acessibilidade – capacidade do meio edificado em
assegurar a Todos uma igual oportunidade de uso,
de forma directa, imediata e permanente e o mais
autónoma possível.” Arq. Pedro Homem de Gouveia
"Design inclusivo é um processo do qual resultam

produtos e ambientes que podem ser usados por
Todos... É uma atitude profissional, se não projecta-
mos bem estamos a excluir." Arq. Falcato Simões
"Uma boa acessibilidade é aquela que existe mas
que passa despercebida aos usuários.” Arq. Rovira
Beleta
Diferentes abordagens e conceitos sobre as questõ-
es da acessibilidade nos edifícios foram apresenta-
dos pelos intervenientes no segundo dia do Fórum.
Contámos com a apresentação de projectos de edifí-
cios públicos, em que as questões da acessibilidade
estão presentes desde o início da concepção, e a
definição de conceitos que colocam em causa uma
arquitectura concebida para um Homem Médio e
saudável que responde às medidas standard e domi-
nantes. Concluiu-se que a criatividade e os princípios
da acessibilidade deverão estar sempre associados,
sendo possível, deste modo, a criação de ambientes
mais ricos para todos.
Foi, ainda, apresentado um estudo relativo à
Promoção da Acessibilidade em Escolas Básicas de
Lisboa, que integrou regras constantes de legisla-
ção, recomendações ou estudos internacionais, uma
vez que as normas previstas na regulamentação
nacional aplicável não eram suficientemente exigen-
tes ou ergonomicamente adequadas a crianças com
mobilidade condicionada.

INTERVENÇÕES ESPECÍFICAS 
– EVACUAÇÃO DE EDIFÍCIOS
Numa época em que a Sustentabilidade é assumida
como um princípio consensual em todos os secto-
res, um dos principais desafios será garantir uma
abordagem na qual a acessibilidade e a segurança
estejam integradas no projecto de edifícios.
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As comunicações de dois arquitectos estrangeiros
da área da acessibilidade e evacuação de edifícios,
introduziu uma nova forma de analisar o conceito de
acessibilidade: a acessibilidade deverá ser garantida
não só no que diz respeito ao acesso aos edifícios,
mas também na evacuação de emergência dos mes-
mos. Foram apresentados exemplos em edifícios his-
tóricos e em situações de alteração de uso nos edifí-
cios existentes, referindo-se que as exigências
programáticas não podem surgir dissociados das
questões da acessibilidade, conforto e evacuação de
pessoas com mobilidade condicionada.
A acessibilidade de um edifício deverá considerar
uma abordagem integrada sob o ponto de vista da
sua envolvente e do percurso até à entrada principal,
a saída do edifício em condições normais e nas situa-
ções de evacuação de emergência, as questões rela-
tivas à saúde, segurança e conforto dos ocupantes,
incluindo o comportamento térmico, a qualidade do
ar, protecção contra incêndios, etc..  
Deste modo, a acessibilidade e segurança nos edifí-
cios constituem aspectos do desenvolvimento sus-
tentável, que passam por conciliar de forma equili-
brada as questões sociais, ambientais, institucionais,
patrimoniais, económicas, políticas, legais e judi-
ciais...
A experiência internacional neste tema assinalou a
importância dos simulacros de evacuação com cria-
ção de cenários realistas e com a participação de
diferentes utentes, para ser possível a análise dos
espaços por parte dos projectistas.

METRO DO PORTO - INTERVENÇÕES NO
ESPAÇO PÚBLICO. SINALÉTICA
Encontra-se criada, para o arquitecto, uma grande
oportunidade de afirmação ao nível da intervenção
no território e na edificação, assumindo a preocu-
pação da acessibilidade e segurança no projecto.
Com a apresentação deste tema, no qual se desta-
cou o notável trabalho realizado pelas equipas de
arquitectos projectistas e arquitectos da Metro do
Porto que acompanharam o decorrer da obra, foi evi-
denciado no Fórum que está criada, para o arquitec-
to, uma grande oportunidade de afirmação do
mesmo em obras marcantes do território, relativa-
mente às quais não têm sido consideradas as suas
competências específicas, e na edificação, assumin-
do a preocupação da acessibilidade e segurança no
projecto.
No âmbito da sinalética definiu-se como funda-
mental a criação de condições que garantam a
transmissão de mensagens para qualquer pessoa
em qualquer edifício: adequadas, simples, intuiti-
vas e directas, em locais visíveis de destaque, com
utilização cromática, sistemas de alarme lumino-
sos associados aos sonoros e informação oral nos
elevadores.

DESENHO URBANO 
– PLANO DE ACESSIBILIDADE 
Incorporar em todas as fases do planeamento ou
projecto as normas técnicas sobre acessibilidade.
Pensar que não estamos a projectar para um deter-
minado momento, mas para todos os momentos da
vida dos utentes dos espaços que projectamos. É
um direito de cidadania, todos poderem desenvol-
ver, nas suas cidades, actividades diárias e de lazer.
A este nível foram observados quatro âmbitos de
intervenção tendo como base a prioridade da mobili-
dade nos espaços públicos e as relações com os edi-
fícios existentes: a via pública, os edifícios, os trans-
portes e a comunicação sustentada em suportes de
informação inclusiva. 
Destacou-se a importância da criação de redes de
percursos acessíveis nas cidades, que interliguem
equipamentos e serviços, demarcando-se pela nega-
tiva as intervenções avulsas e sem continuidade que
têm vindo a surgir nas nossas cidades, apresentadas
como bandeiras políticas de intervenção ao nível das
acessibilidades.
Foi considerado consensual que a intervenção políti-
ca deve assumir o compromisso de criar estruturas
nas cidades que permitam a interacção entre qual-
quer utente, independentemente das suas capacida-
des específicas, e o ambiente que o rodeia.

CERTIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADES
O arquitecto enquanto técnico (urbanista, projec-
tista, consultor ou director de obra) é, de diferentes
formas, interveniente no quadro espacial da vida
dos cidadãos, competindo-lhe, eticamente,
demonstrar que a preocupação do futuro passa por
pensar primeiro nas pessoas e depois nas coisas. A
arquitectura deve ser entendida como um diálogo
entre sujeitos e não como um monólogo.
A certificação em acessibilidades é realizada por enti-
dades que consideram um conjunto de procedimen-
tos e princípios de gestão da qualidade, baseados na
legislação nacional e normas de referência interna-
cionais, evidenciando a implementação dos respecti-
vos processos, até à auditoria para a concessão.

MESAS REDONDAS
As mesas redondas que ocorreram nos três dias do
Fórum tiveram a virtude de trazer os testemunhos
de intervenientes em distintas áreas de formação,
assim como, da realidade da deficiência, pelo con-
fronto com situações reais, evidenciando a exigência
de lidar com incapacidades.

APRESENTAÇÃO DO PRÉMIO
MOBILIDADE – EDIÇÃO DE 2007 
Visa distinguir o melhor estudo, projecto ou plano
no domínio da arquitectura, sob o tema geral da
mobilidade dos idosos.
Foi apresentado o Prémio Mobilidade – edição 2007,
pela representante da Santa Casa da Misericórdia de
Lisboa, e do Conselho Directivo Nacional. A temática
do prémio centra-se na adaptabilidade dos espaços
habitacionais em função da idade e das alterações da
capacidade física dos seus utilizadores, sendo apon-
tada com especial destaque a entrada em vigor do
DL n.º 163/2006 e o facto de abranger, também, as
habitações. O prémio procura reunir um conjunto
amplo e diversificado de soluções que possam servir
para reflexão ou inspiração do sector da construção.

EXPOSIÇÃO "OBRA ACESSÍVEL”
Aberta a todos os membros da Ordem dos
Arquitectos, apresentou um conjunto de projectos
de arquitectura onde as questões da acessibilidade
e mobilidade são abordadas como conteúdos rele-
vantes da concepção do espaço.
Evidenciando a qualidade de soluções arquitectóni-
cas onde foram introduzidas soluções mais exigen-
tes do ponto de vista da acessibilidade, acompanhou
os temas centrais do Fórum – Espaços Públicos,
Edifícios de Acesso ao Público e Habitação –, apre-
sentando-se como um primeiro esforço de reunião
de “Obras Acessíveis”, desejando que sirvam de mote
aos projectos do futuro.

MOSTRA DE AJUDAS TÉCNICAS
No decorrer do Fórum contámos com a presença de
algumas empresas do sector tecnológico das ajudas
técnicas, o que possibilitou aos participantes um
contacto directo com soluções de ajudas técnicas.
Estiveram ainda para consulta e divulgação algumas
publicações do INR – Instituto Nacional da
Reabilitação.

O Fórum Arquitectura Acessível ficou marcado
pela enorme motivação dos participantes para dis-
cutir as questões levantadas pela Arquitectura
Acessível ou Inclusa, sendo muitos os que gosta-
riam de ter participado e que, por limitações de
espaço, não puderam estar presentes. 
Como tal, a OA não poderá ficar indiferente às ques-
tões que surgiram no decorrer desta iniciativa.
SUSANA MACHADO, ARQ.

PELOURO DE APOIO À PRÁTICA PROFISSIONAL OA-SRN

Remetemos para o site oasrn.org a consulta do programa final e do
dossier relativo ao fórum. 
Uma vez mais a organização agradece à Provedoria do Cidadão da
Pessoa com Deficiência da Câmara Municipal do Porto, ao provedor
da Arquitectura, aos conferencistas, aos participantes do fórum e às
empresas que nos apoiaram e tornaram possível a realização deste
evento, nomeadamente, Master Sponsor: AXA; Patrocinadores: Metro
do Porto, JFS – Sociedade de Construções, Sapa; Apoios: Design
Básico; e Apoio à Divulgação: STCP e arq./a Revista de arquitectura e
arte. A organização agradece, igualmente, a presença e o apoio das
empresas que participaram na Mostra: ATARAXIA, Laser Build,
ProAsolutions e Escada Fácil. 

1. 27 de Junho / Sessão de Abertura
Da esquerda para a direita, Dr. João Cottim Oliveira (Provedor
para o Cidadão com Deficiência da Câmara Municipal do
Porto), Dr. Lino Ferreira (Vereador do Pelouro do Urbanismo
da C.M.P), Arq. João Pedro Serôdio (Presidente do CDRN), 
Arq. Francisco Silva Dias (Provedor da Arquitectura da OA) 
e Arq. Manuel Vicente (Vice-Presidente do CDN).

2. 27 Junho / Apresentação do Decreto-Lei sobre o Acesso ao
Meio Edificado, Via Pública e Edifícios Habitacionais
Da esquerda para a direita, Arq. João Branco Pedro (LNEC), Dr.
Carlos Pereira (INR), Arq. Susana Machado (OA-SRN) e Dr.
Paulo Rodrigues (Assessor da Provedoria do Cidadão 
com Deficiência da C.M.P.).

3. 27 Junho / Tema: Habitação
Da esquerda para a direita, Dr. Francisco Rocha Antunes, 
Arq. Cristóvão Iken (CDRN), Arq. Paula Petiz e Arq. Carla
Cachadinha.

4. 27 Junho / Mesa Redonda: Acessibilidade e Mobilidade na
Habitação
Adão Manuel da Costa (Associação Portuguesa de
Deficientes), Arq. Vasco Folha (INH), Arq. Luís Soares Carneiro
(FAUP), Dr. Carlos Magno, Celema Veloso e Dr.ª Susana Ramos
(Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla).

5. 28 Junho / Tema: Projectos de Edifícios Públicos
Da esquerda para a direita Arq. Rovira Beleta (Espanha), 
Arq. Teresa Cálix (CDRN) e Arq. Jorge Falcato Simões.

6. 28 Junho / Tema: Intervenções específicas – Evacuação 
de Edifícios
Da esquerda para a direita, C. J. Walsh (Irlanda), Arq. Luís
Tavares Pereira (CDRN) e Arq. Elena Siré (Suécia).

7. 29 Junho / Apresentação das conclusões finais e sessão de
encerramento do Fórum
Da esquerda para a direita, Dr. João Cottim Oliveira (Provedor
para o Cidadão com Deficiência da C.M.P.), Arq. João Paulo
Loureiro (CDRN), Arq. Francisco Silva Dias (Provedor da
Arquitectura da OA) e Arq. Susana Machado (OA-SRN).
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A DECORRER
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
Data limite dos pedidos de
esclarecimento: 7 de Agosto
O concurso conta com a assessoria
técnica dos serviços de concursos
da OA-SRS.
www.oasrs.org (Menu Concursos)

ARQUITECTAR O AMBIENTE
Com o apoio da Ordem, a LABICER
promove um concurso de ideias com
utilização do VITRAKEM, um material
ecológico, fabricado a partir de
excedentes industriais inertes que
tem como uso o revestimento
interior e exterior de pisos e
paredes. O arquitecto tem ao seu
dispor uma área de 9m2 e 1,80m de
altura. Dentro deste limite espacial,
o desafio é, a partir do tema
Arquitectar o Ambiente, criar um
objecto, um espaço, uma estrutura,
explorando todas as possibilidades
criativas deste novo material.
O projecto deve ser entregue,
devidamente embalado e
identificado, até às 17h do dia 3 de
Setembro, na morada: Edíficio
Atrium do Saldanha, Praça Duque
de Saldanha 1 – 4.º E, 1050-094
Lisboa. 
arquitectaroambiente@labicer.com 
www.arquitectaroambiente.com 

OBRAS CONCLUÍDAS ENTRE 1 DE
JANEIRO 2004 E 31 DE DEZEMBRO 2006
PODEM SER APRESENTADAS A
CONCURSO ATÉ 5 DE SETEMBRO
VI.ª BIENAL DE ARQUITECTURA E
URBANISMO 
A VI.ª BIAU/Bienal de Arquitectura e
Urbanismo realizar-se-á em Lisboa,
entre 11 e 15 de Fevereiro de 2008,
numa iniciativa conjunta do
Ministerio de Vivienda (Espanha), do
Ministério do Ambiente, do
Ordenamento do Território e do
Desenvolvimento Regional
(Portugal) e da Faculdade de
Arquitectura da Universidade
Técnica de Lisboa (FAUTL), com o
apoio, entre outros, da Câmara
Municipal de Lisboa e da Ordem 
dos Arquitectos. 
A Convocatória para Prémios,
Concursos, Bolsas e Exposições é
aberta e pública, com todas as
informações disponíveis no sítio-
web da Bienal (www.biau.es). 
As candidaturas portuguesas aos
Prémios à Melhor Obra de
Arquitectura, Melhor Obra de
Arquitectura de Jovem Autor e
Melhor Obra de Arquitectura de
Espaço Público deverão ser
enviadas para a Sede Nacional da
Ordem dos Arquitectos, ao cuidado
do delegado português (Arq. João
Belo Rodeia), até ao próximo dia 5
de Setembro (inclusivé) do corrente
ano, com a documentação exigida
no respectivo regulamento 
(ver sítio-web da Bienal). 
As candidaturas serão 
pré-seleccionados, num total de 20
obras, por um comité português de
selecção, formado pelo delegado
português, pelo Arq. Ricardo
Carvalho (co-director do Jornal
Arquitectos) e por um docente da

FAUTL (a designar e anunciar
oportunamente). 
Este selecção nacional será então
enviada, até 15 de Setembro, para a
Secretaria Permanente da Bienal,
em Madrid. O Júri reunirá em
Outubro, a fim de proceder à
selecção final das obras a concurso
entre todas as enviadas pelos
países e regiões participantes da
Ibero-América e que constarão da
Exposição Central da VI.ª BIAU. Os
Prémios serão anunciados no
decorrer da Bienal, em Lisboa. 
Coordenadora Geral da Bienal, Arq. Elia
Gutiérrez Mozo (eliagmozo@ua.es)
Delegado Português da Bienal, Arq. João
Belo Rodeia (biau.lisboa@hotmail.com)

PRÉMIO MOBILIDADE 2007
Um prémio de Arquitectura,
previsto no Protocolo de
Cooperação celebrado entre a
Santa Casa da Misericórdia de
Lisboa e a Ordem dos Arquitectos,
que visa distinguir o melhor estudo,
projecto ou plano de arquitectura,
sob o tema geral da mobilidade. 
Uma das principais inovações do
Decreto-Lei 163/06 é alargar o
âmbito da sua aplicação aos
edifícios habitacionais,
introduzindo um conjunto de
normas de maior exigência,
dimensão, complexidade e
abrangência. 
Pretende-se, com o concurso,
reunir um conjunto amplo e
diversificado de soluções teóricas
(exemplos de projectos) que possa
servir de base para a reflexão ou
inspiração do sector da construção,
já a partir de 2008. 
Programa
Localização: lote urbano, com
260m2 de área (26m de frente e
10m de profundidade). Não se
especifica o contexto urbano. O
concorrente pode caracterizá-lo
(por exemplo, colocando nos lotes
adjacentes os edifícios que
desejar). A rua possui 4% de declive,
e um passeio adjacente com 2,5m
de largura.
Edifício de habitação colectiva,
organizado em 4 pisos: 1 piso para
garagem; 1 piso térreo com loja e 2
pisos com habitação, havendo em
cada piso 1 T2 e 1 T3.
As respostas às dúvidas são
facultadas no site da Ordem até 7
de Setembro e as propostas devem
dar entrada nas sedes até às 17h de
17 de Setembro.
cultura@ordemdosarquitectos.pt
www.arquitectos.pt 

ADVANCED ARCHITECTURE
CONTEST – 2.ª EDIÇÃO
No âmbito do programa de
investigação do «Master en
Arquitectura Avanzada, Instituto de
Arquitectura Avanzada de
Cataluña» (www.iaac.net) dirigido
por Vicente Guallart, o Concurso
baseia-se no conceito «self-fab
house» 
A inscrição de estudantes e jovens
profissionais, de qualquer idade, 
é gratuita e decorre até ao mesmo
dia da entrega de Propostas, 17 
de Setembro.
As propostas só são aceites quando
entregues via e-mail, num total de 3
documentos pdf formato DINA3.
www.advancedarchitecturecontest.org

CONCURSO INTERNACIONAL 
DE FOTOGRAFIA 
NIEMEYER 100 ANOS 
Aberto no âmbito das
Comemorações dos 100.º
aniversário do arquitecto, membro
honorário da Ordem. As fotografias
totalmente inéditas, com técnica
livre, têm obrigatoriamente por
tema as obras de arquitectura de
Niemeyer e devem ser enviadas até
30 de Outubro.
www.niemeyer-madeira.com 

CONCURSO DE IDEIAS PARA A
REVITALIZAÇÃO DA FRENTE
RIBEIRINHA DO PORTO NA ZONA
DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIA
Concurso promovido pela Porto
Vivo, SRU – Sociedade de
Reabilitação Urbana da Baixa
Portuense, S.A, que conta com o
acompanhamento técnico da OA-
-SRN e designação de Jurado.
O concurso foi lançado a 15 de Maio,
tendo o Anúncio sido publicado no
D.R. n.º 103, de 29 de Maio.
A entrega das Propostas decorre
até ao dia 31 de Outubro.
O Concurso está disponível no site da
Porto Vivo, SRU e pode ser
consultado nas Secções Regionais
da Ordem.
Pelouro da Encomenda e Emprego, OA-SRN
Tel. 220 274 250. Fax 220 274 259.
concursos@oasrn.org
www.portovivosru.pt

RESULTADOS
PRÉMIO INH/IHRU 2007 
– 19.ª EDIÇÃO
Os resultados foram conhecidos 
a 3 de Julho, em cerimónia que
decorreu no auditório da Biblioteca
Almeida Garrett presidida pelo
Professor João Ferrão, Secretário
de Estado do Ordenamento do
Território e das Cidades.
De entre os 29 empreendimentos
candidatos ao Prémio, concluídos
no ano de 2006 e promovidos por
Municípios (8), Empresas Privadas
(12) e Cooperativas de Construção e
Habitação (9), e após as
deslocações às obras, o júri decidiu
atribuir os seguintes Prémios:

PROMOÇÃO PRIVADA
47 fogos na Alta de Lisboa
Projecto do Gabinete Frederico
Valsassina Arquitectos, Lda
e  coordenação do arq. Bernardo
Lacasta.

PROMOÇÃO COOPERATIVA NO
ÂMBITO DA HABITAÇÃO A CUSTOS
CONTROLADOS
32 fogos em Talhô, Paços de
Ferreira
Projecto e coordenação - arq. Paulo
Bettencourt.

PROMOÇÃO COOPERATIVA NO
ÂMBITO DO ESTATUTO FISCAL
COOPERATIVO, EX-AEQUO 
72 fogos na Bouça, Porto
Projecto e a coordenação -
arquitectos Álvaro Siza Vieira 
e António Madureira.
101 fogos em Ponte da Pedra,
Matosinhos
Projecto coordenado pelo arq.
António Carlos de Oliveira Coelho.

PROMOÇÃO MUNICIPAL
Não foi atribuído o Prémio e foram
atribuídas 6 Menções Honrosas.
52 fogos em Outeiro da Forca,
Portalegre
Projecto do Atelier de Arquitectura
Carlos Gonçalves, Lda.
21 fogos em Relva, Ponta Delgada
Projecto coordenado pelos
arquitectos Miguel Rocha 
e Miguel Saraiva.
36 fogos em Vila Praia de Âncora
Projecto e coordenação 
do arq. Delfim Sobreiro.
271 fogos no Amparo, Funchal
Projecto e coordenação dos
arquitectos Carla Baptista 
e Freddy Ferreira César.
12 fogos em Abraveses, Viseu
Projecto coordenado 
pelo arq. Francisco Simões.
18 fogos na Rua Gonçalo Cristovão,
Porto 
Projecto coordenado pelo arq. Jofre
Bispo.

O Júri atribuiu ainda as seguintes
MENÇÕES
12 fogos distribuídos por Aguiã,
Guilhadeses e Tabaçô
Projecto e a coordenação do arq.
Carlos Machado.
21 fogos em Horta das Figueiras,
Évora
Projecto coordenado pelo arq. Nuno
O Neill.

A acta de apreciação e designação de
prémios e menções, subscrita pelo
colectivo do Júri, que integrou a arq. Paula
Petiz enquanto representante da Ordem,
está disponível em
www.infohabitar.blogspot.com (Prémio
INH/IHRU 2007 – 19.ª edição, 19 de Julho).

ARQUITECTURAS EM PALCO 
DEPOIS DO PRÉMIO, UMA ESTRATÉGIA 
DE INTERNACIONALIZAÇÃO
Depois de ter conquistado a
medalha de ouro na categoria 
"Best Stage Design" na Quadrienal
de Praga 2007, 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 e Pedro
Grandão no design expositivo 
- foi apresentada em Barcelona, 
no Fomento de Artes Decorativas -
FAD, de 13 de Julho a 7 de Agosto,
integrando o programa da
Presidência Portuguesa do
Conselho da União Europeia. 
De 3 de Outubro a 18 de Novembro 
a exposição será apresentada 
no Instituto Tomie Ohtake, em São
Paulo, estando também prevista a
sua itinerância para Lisboa e Porto
em 2008. 
www.iartes.pt/qp07

EM PREPARAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA A
ELABORAÇÃO DO PROJECTO DO
EDIFÍCIO-SEDE DA ASSOCIAÇÃO
MÉDICA INTERNACIONAL 
Entidade promotora: Associação
Médica Internacional .

ÁLVARO SIZA  CANDIDATURA AO
PRÉMIO UIA GOLD MEDAL 2005
Autores: Álvaro Siza, entrevista de
Eduardo Souto de Moura e fotografia p/b
de José Manuel Rodrigues
Dimensões: 16x29cm, 144 páginas
Lisboa, Junho 2007
ISBN: 978- 972-8897-09-3
PVP (IVA incluído): €24,90

PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO €36
A EDIÇÃO + O DVD O ARQUITECTO E A
CIDADE VELHA
O cupão de aquisição pode ser
descarregado em www.arquitectos.pt  
(A Ordem, Edições)

DONATO BRAMANTE
ARQUITECTURA DA ILUSÃO
Autor: Domingos Tavares
Dimensões: 15x22,50cm, 136 p.
Porto, Junho 2006
ISBN: 978-989-95159-2-5

A vida e a obra de um dos artistas
da modelação dos espaços e sua
representação, tratado como
personagem central sobre quem
gira a história da arquitectura do
renascimento na Itália.
Dafne Editora 
Rua do Breiner 201, 4050-126 Porto
Tel./Fax 222 005 579
dafne@dafne.com.pt/www.dafne.com.pt

A MINHA CASA 
É UM AVIÃO 
Autor: Ana Vaz Milheiro
Prefácio: Manuel Graça Dias
Dimensões: 17x24,50cm, 184 p.
Lisboa, Maio 2007
ISBN: 978-972-708-944-4

«A compreensão do mundo,
enquanto arquitecta, a capacidade
de síntese, frente a um punhado de
estímulos – que aprendeu a treinar
–, de que são capazes os
arquitectos, permite-lhe transferir
para a escrita um idêntico
registo/sistema, a partir das
primeiras informações periféricas.
Muitas das ideias que [...] os textos
espelham, ampliam, dissecam,
nascem-lhe agarradas ao acto de
escrever.» 
do Prefácio 

A NOITE EM
ARQUITECTURA 
Autor: Jorge Figueira
Prefácio: Paulo Varela Gomes
Dimensões: 17x24,50cm, 200 p.
Lisboa, Maio 2007
ISBN: 978-972-708-945-1

«A noite em arquitectura é então a
temperatura em que estes textos
se acolhem, reflectindo a passagem
da luz natural para a luz
fluorescente, do reboco pintado de
branco para o alumínio e aço
corten, da heroicidade para o
cansaço, do manifesto para o
marketing, da película fotográfica
para o digital, do erotismo para a
pornografia, da tabula rasa para as
«preexistências», do
internacionalismo para a
globalização...»

Duas colectâneas de textos de
reflexão crítica (publicados por
AVM, entre 2000 e 2005, e por JF,
entre 2003 e 2006) constituem os
dois mais recentes títulos da
«Colecção Arquitectura». 
Relógio d’Água Editores 
Rua Sylvio Rebelo 15, 1000-282 Lisboa
Tel. 218 474 450. Fax 218 470 775.
relogiodagua@relogiodagua.pt
www.relogiodagua.pt

O RISCO DO ARQUITECTO 
INTERESSE PÚBLICO E AUTONOMIA 
DA PROFISSÃO
Autor: Vasco Massapina
Dimensões: 17x24, 174 p.
Lisboa, Julho 2007
ISBN: 978-989-95478-0-3
PVP (IVA incluído): €13,65

«É um título propositadamente
ambíguo, com dois sentidos: de um
lado, revelar e dar a conhecer o
enquadramento profissional do
arquitecto, o modo como “risca”, o
desígnio e os propósitos; e do
outro, salientar para o “risco” que
corre aquele desígnio, enquanto
destino e propósito de futuro.»
ARQCOOP 
Rua João Nascimento Costa Lote 7, 
1900-269 Lisboa
Tel. 210 107 840. Fax 210 107 841.
www.arqcoop.com

CONCURSOSLEITURAS
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AGENDA FORMAÇÃO CONTÍNUA

> 31 AGOSTO
HABITAR PORTUGAL 2003/2005 
Biblioteca Municipal Álvaro de Campos, Rua da Comunidade Lusíada 21, Tavira 
terça a sexta-feira, das 10h às 19h; sábado e segunda-feira, das 14h às
19h30. Entrada livre.
A Biblioteca Municipal de Tavira é uma das obras da exposição, projecto da
autoria do arquitecto João Luís Carrilho da Graça. 
A sexta mostra da itinerância nacional conta com a parceria da Câmara
Municipal de Tavira / Biblioteca Municipal Álvaro Campos e o patrocínio
exclusivo da Mapei.
A exposição pode também ser visitada em http://habitarportugal.arquitectos.pt/pt/
index.html

> 16 SETEMBRO
A ESTRANHEZA DE UMA COISA NATURAL
JOSÉ MANUEL RODRIGUES FOTOGRAFA OBRAS DE ÁLVARO SIZA 
Centro Português de Fotografia (Edifício da Cadeia da Relação), Campo
Mártires da Pátria, Porto 
de terça a sexta, das 15 às 18h; sábado, domingo e feriados, das 15 às 19h.
Entrada livre.
O título da exposição reproduz uma frase de Álvaro Siza, em 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
confirmar – “A estranheza de uma coisa natural”. Conta com a parceria
institucional da Câmara Municipal de Matosinhos/Centro de Documentação
Álvaro Siza, com a colaboração do Centro Português de Fotografia/Direcção
Geral de Arquivos e o patrocínio da Legrand. 

CONVOCATÓRIAS

ELEIÇÕES
NACIONAIS E REGIONAIS
São publicadas, na página seguinte, as Convocatórias
para as Eleições dos Órgãos Sociais da Ordem dos
Arquitectos para o triénio 2008/2010, e, de seguida, é
divulgado o Calendário das acções decorrentes do acto
eleitoral. O prazo para apresentação das propostas de
candidatura (em duplicado) – lista de candidatos a todos
os órgãos ou apenas aos órgãos nacionais ou regionais,
indicando claramente nome e número de membro,
candidatos a Presidente e Vice-presidente quando seja o
caso, declaração de aceitação da candidatura e da
inexistência de qualquer incompatibilidade (n.º 2, art.º
11.º do Estatuto); nome, número e assinatura de, no
mínimo, 50 proponentes, que não podem ser candidatos
aos órgãos a que subscrevem a candidatura; programa
que não pode ultrapassar duas páginas dactilografadas; 
e indicação de delegado, que não pode ser candidato a
nenhum órgão, com nome, número e contactos – termina
às 19h do dia 14 de Setembro.

SECRETARIADOS DE NÚCLEOS
O Conselho Directivo Regional do Norte convoca eleições
para os secretariados dos Núcleos que funcionam sob a
sua coordenação. No sentido de assegurar a continuidade
da actividade associativa dos Núcleos de Aveiro, Braga,
Coimbra e Viseu realizam-se Assembleias de Núcleo
Eleitorais, de acordo com o Calendário que integra as
Convocatórias - disponíveis em www.oasrn.org e
www.arquitectos.pt - que é coincidente com o das acções
decorrentes do acto eleitoral para os órgãos nacionais e
regionais.  

CALENDÁRIO
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE CANDIDATURAS 
COM AS LISTAS DE CANDIDATOS ATÉ ÀS 
19H00
14 DE SETEMBRO DE 2007
VERIFICAÇÃO PELAS COMISSÕES ELEITORAIS DA REGULARIDADE 
DOS PROCESSOS DE APRESENTAÇÃO DAS CANDIDATURAS ATÉ ÀS 
19H00
18 DE SETEMBRO
AFIXAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS LISTAS  E RESPECTIVOS PROGRAMAS ATÉ ÀS 
19H00
21 DE SETEMBRO
ESCLARECIMENTO DOS ELEITORES: 

21 DE SETEMBRO 
A 17 DE OUTUBRO
INDICAÇÃO DE DELEGADOS PELAS CANDIDATURAS 
A CADA UMA DAS SECÇÕES ELEITORAIS ATÉ ÀS 

19H00
4 DE OUTUBRO
INDICAÇÃO PELA RESPECTIVA COMISSÃO ELEITORAL DO LOCAL ONDE 
OS MEMBROS DEVEM VOTAR PESSOALMENTE OU ENVIAR O VOTO POR
CORRESPONDÊNCIA ATÉ ÀS 

19H00
4 DE OUTUBRO
ACTO ELEITORAL

ENTRE AS 17H00 E AS 22H00 (HORA DE LISBOA)
18 DE OUTUBRO 
VOTO POR CORRESPONDÊNCIA SÓ SERÁ CONSIDERADO, SE RECEBIDO DE
ACORDO COM AS REGRAS DEFINIDAS, ATÉ ÀS 

19H00
17 DE OUTUBRO
RECLAMAÇÕES SOBRE EVENTUAIS IRREGULARIDADES VERIFICADAS 
NO ACTO ELEITORAL ATÉ ÀS 

19H00
2 DE NOVEMBRO
DATA PARA NOVA VOTAÇÃO NO CASO DE EMPATE

8 DE NOVEMBRO
TOMADA DE POSSE DOS NOVOS ÓRGÃOS SOCIAIS ATÉ 

13 DE NOVEMBRO DE 2007

A SUL
Sílvia Leiria Viegas, arquitecta
Tel. 213 241 140/77
formacaocontinua@oasrs.org
Programas, fichas de inscrição e precário em www.oasrs.org (Formação/Contínua)

24 SETEMBRO ABERTAS AS INSCRIÇÕES
RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL 
O Decreto-Lei n.º 180/2006, que altera o regime jurídico da Reserva
Ecológica Nacional (REN), é a quinta alteração após a publicação do
Decreto-Lei n.º 93/90, que define aquele regime. 
A  acção de formação conta com o agrónomo e paisagista Oscar Knoblich. 

26 > 27 SETEMBRO  ABERTAS AS INSCRIÇÕES
GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA (PROJECT MANAGEMENT) 
– FORMAÇÃO INICIAL E AVANÇADA
A OA-SRS repete, a 26 de Setembro, a acção de formação inicial sobre
Gestão e Fiscalização de Obra, com coordenação da arquitecta Helena
Tiago. A acção avançada de 27 de Setembro destina-se a quem já está
familiarizado com o tema ou frequentou a formação inicial.

31 OUTUBRO ABERTAS AS INSCRIÇÕES
INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL – REGIME JURÍDICO
Estando em curso a revisão do regime jurídico dos instrumentos de gestão
territorial aprovado pelo Decreto-lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de Dezembro,
a OA-SRS promove uma acção de formação que esclareça os arquitectos
sobre a nova proposta regulamentar. Esta acção terá a coordenação do
arquitecto Leonel Ferreira.
O diploma que desenvolve as bases da política de ordenamento do
território e de urbanismo define o regime de coordenação dos âmbitos
nacional, regional e municipal do sistema de gestão territorial, o regime
geral de uso do solo e o regime de elaboração, aprovação, execução e
avaliação dos instrumentos de gestão territorial.

OUTUBRO E NOVEMBRO  ABERTAS AS INSCRIÇÕES
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ACÚSTICA DE EDIFÍCIOS
Conforme deliberação do CDN, a Secção Regional do Sul apenas emite a
declaração para os membros que frequentaram e obtiveram
aproveitamento nas acções de formação em projecto de condicionamento
acústico promovidas pela Ordem dos Arquitectos em parceria com a
Sociedade Portuguesa de Acústica (SPA). A emissão da certidão (ao abrigo
dos artigos 6.º e 7.º do Regulamento de Certidões em vigor) habilita os
membros que frequentaram a formação e obtiveram aproveitamento a
elaborar projectos de condicionamento acústico de edifícios. O curso,
organizado em parceria com a SPA, tem um formato pós laboral.  O
formando deverá efectuar uma prova teórica (teste) e uma prática
(execução de projecto) com resultado positivo, no final do curso, para que
possa ficar habilitado a exercer a prática profissional nesta matéria.

DATA A DEFINIR
URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO – REGIME JURÍDICO
Estando em curso a revisão do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação,
estabelecido pelo Decreto-lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-lei n.º 177/2001, de 4 Junho, a OA-SRS
promove uma acção de formação que esclareça os arquitectos sobre a nova
proposta regulamentar. Esta acção terá a coordenação do consultor
jurídico da OA-SRS, Dr. Saraiva de Lemos.
O regime da urbanização e edificação abrange a actividade desenvolvida
por entidades públicas ou privadas em todas as fases do processo urbano,
desde a efectiva afectação dos solos à construção urbana até à utilização
das edificações nele implantadas.

INTRODUÇÃO À PEREQUAÇÃO
Jorge Carvalho e Fernanda Paula Oliveira são os formadores de uma acção
destinada a esclarecer as inúmeras dúvidas que são levantadas pela lei em
vigor (Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de Dezembro).

PREPARAÇÃO E ELABORAÇÃO DE CONCURSOS
Formadores: arquitectos João Ferrão e João Costa Ribeiro com Carlos
Abrantes (serviço de concursos da OA-SRS). 
Esta formação parte da abordagem profissional de dois arquitectos à
elaboração de propostas para concursos de arquitectura. Serão enunciados
pontos estruturantes do percurso da proposta, apoiados em casos
concretos de concursos de referência. 

PERITOS QUALIFICADOS – RCCTE – CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO
A OA-SRS promove, em colaboração com a Agência para a Energia, um curso
de especialização para os peritos qualificados que vão proceder à
certificação energética em edifícios abrangidos pelo RCCTE. 
O curso decorrerá em Lisboa.

EM PREPARAÇÃO
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS: ENQUADRAMENTO LEGAL 
Formadores: Dr.ª Cristina Siza Vieira e Arq. Paulo Martins Barata (a
confirmar).

NO MÊS DE AGOSTO A OA-SRS NÃO PROMOVE ACÇÕES DE FORMAÇÃO
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ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
Nos termos da Lei e do Estatuto, convoco a Assembleia Geral da
Ordem dos Arquitectos para reunir em Assembleia Extraordinária no
Cinema Passos Manuel, sito na Rua Passos Manuel, n.º 137, no Porto,
no dia 19 de Setembro de 2007, pelas 20:30 horas, com a seguinte
Ordem de Trabalhos: 
PONTO UM. Aprovação da Acta da Assembleia anterior; 
PONTO DOIS. Revogação do Decreto 73/73 – Ponto de situação; 
PONTO TRÊS. Contas do 1.º Semestre de 2007 e Relatório Semestral –
Informação; 
PONTO QUATRO. Balanço da Trienal de Arquitectura 2007 –
Informação

Os elementos de informação, legalmente exigíveis, serão colocados
à disposição dos interessados nas Secretarias Regionais da Ordem
dos Arquitectos e em www.arquitectos.pt/Ordem, oportunamente
e nos prazos legais. Se à hora marcada não estiver presente, pelo
menos, metade dos membros efectivos, a reunião terá início uma
hora depois, com a presença de qualquer número de membros. 
LISBOA, 30 DE JULHO DE 2007 

O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

CARLOS GUIMARÃES, ARQUITECTO
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1. Há seis anos, a nossa lista ganhou as eleições para a Ordem dos
Arquitectos com o lema “mudar a ordem das coisas”. Agora que me
preparo para renunciar ao mandato de Presidente do CDN, a fim de
assumir funções na Câmara Municipal de Lisboa, é tempo de fazer
um breve balanço do que fizemos e do que não fizemos.
2. Entre o que fizemos, destaco cinco grandes áreas:
- a defesa e promoção da arquitectura, primeiro com o Ano Nacional
da Arquitectura, em 2003, depois com o IAP XX – Inquérito à
Arquitectura do século XX em Portugal, financiado pelo INTERREG.
Foram dois grandes projectos que permitiram alargar a visibilidade
da arquitectura na sociedade portuguesa e afirmar a nossa activida-
de como um verdadeiro recurso para o desenvolvimento do país;
- a reforma da admissão à Ordem, com a aprovação de novos regula-
mentos e procedimentos, compatíveis com as exigências nacionais e
comunitárias e com a reformulação dos cursos de arquitectura a que
o processo de Bolonha deu origem;
- a abertura da nossa organização profissional à cooperação institu-
cional com outros parceiros da sociedade civil, nomeadamente na
área do território, da construção e da habitação, através de múltiplas
iniciativas de debate e da criação, sempre que possível, de redes de
actuação conjunta, como foi o caso da Plataforma artigo 65 –
Habitação para tod@s;
- a reforma da gestão interna da Ordem, com a implementação de
novos procedimentos contabilísticos por centros de apuramento e
com a melhoria substancial da qualidade e da transparência da infor-
mação de gestão disponível;
- o levantamento da situação profissional dos arquitectos, com o
estudo “O exercício da profissão de Arquitectos em Portugal” enco-
mendado ao Instituto de Ciências Sociais, que revelou um novo retra-
to da classe, essencialmente jovem, exigente, muito empenhada na
arquitectura mas com muitas dificuldades de afirmação e até de
sobrevivência num mercado de trabalho hostil e desigual.   
3. Entre as muitas outras acções em que nos empenhámos, gostaria
de sublinhar o trabalho desenvolvido no plano internacional, que per-
mitiu alargar o reconhecimento da arquitectura portuguesa, nomea-
damente com os dois prémios obtidos nos Congressos da União
Internacional dos Arquitectos, bem como o acompanhamento de
grandes reformas legislativas que afectam a arquitectura e o territó-
rio, em especial o Novo Regime do Arrendamento Urbano e as altera-
ções aos Regimes Jurídicos da Urbanização e da Edificação e dos
Instrumentos de Gestão Territorial. De salientar, ainda, a influência

que a Ordem dos Arquitectos, com a ajuda das suas Secções
Regionais, conseguiu alcançar na redacção do novo Código da
Contratação Pública, determinante para uma melhor justiça e trans-
parência na atribuição da encomenda pública. 
4. Ao longo destes dois mandatos, procurámos sempre que as posi-
ções da Ordem não se reduzissem a meras atitudes corporativas,
mas se traduzissem em questões sensíveis para toda a comunidade.
Fomos a primeira Ordem em Portugal a criar um Provedor, o
Provedor da Arquitectura, para atender as reclamações de qualquer
cidadão. O nosso sítio na Internet está aberto à participação, não ape-
nas dos associados, mas do público em
geral. Esta visão moderna da nossa
organização profissional como parte
activa da sociedade civil, na óptica dos
direitos dos cidadãos enquanto consu-
midores de serviços de arquitectura e
titulares do direito ao ambiente e à pai-
sagem, é uma linha de orientação que
deverá prosseguir no futuro. Quanto
mais nos abrirmos, mais força teremos
na defesa da arquitectura e do territó-
rio com bens de interesse público.
5. Grande parte destes projectos e
reformas envolveram muita gente,
muita discussão e muita energia.
Defrontámo-nos com críticas exigen-
tes, quer internas quer externas.
Sujeitámos todas as nossas principais
decisões ao debate e ao escrutínio dos
colegas. Houve momentos em que foi preciso ultrapassar diferendos
difíceis. Mas é assim que concebo o trabalho associativo: com total
liberdade de cada um dizer o que pensa mas, ao mesmo tempo, com
a solidariedade necessária para conseguirmos levar a cabo projectos
comuns. 
6. Um dos que mais nos mobilizou, mas que ainda não tem resultados
palpáveis, foi o das campanhas pela revogação do decreto 73/73, sob
o lema do Direito à Arquitectura. Em 2002, juntámos 55.000 assinatu-
ras de cidadãos numa petição que acabou por dar origem a uma reso-
lução parlamentar aprovada por unanimidade em Maio de 2003, mas
que se traduziu em nenhuma iniciativa legislativa. Em 2005 voltámos
a insistir, entregando no Parlamento uma iniciativa legislativa de

cidadãos, a primeira na história parlamentar portuguesa, com mais
de 35.000 assinaturas. O Projecto de lei a que ela deu origem foi apro-
vado por unanimidade na generalidade, em Maio de 2006; largos
meses mais tarde, deu entrada no parlamento uma proposta de lei do
governo sobre a mesma matéria, mas mais ampla, que foi igualmen-
te aprovada na generalidade. Estamos assim na situação ambígua de
existirem dois diplomas aprovados na generalidade, mas de redacção
oposta nalguns pontos. A sessão legislativa de 2007 terminou sem
qualquer avanço na matéria. Conseguimos, é certo, que a opinião
pública nos desse razão nesta matéria – a de os arquitectos verem
reconhecido na lei o direito a fazer arquitectura. Mas fica-me a
mágoa de não termos conseguido a votação final do nosso projecto,
contra os prazos que a própria lei prevê e devido, exclusivamente, à
falta de vontade política do parlamento. Espero que ainda neste man-
dato a Ordem dos Arquitectos consiga chegar mais longe e obtenha
ganho numa causa justa e reconhecida por tanta gente. 
7. Ficou naturalmente muita coisa por fazer, em particular no domí-
nio do relacionamento institucional entre a Ordem dos Arquitectos e
as Câmaras Municipais, nossos parceiros imprescindíveis no exercí-
cio da actividade profissional. Um maior apoio aos associados, um
melhor acompanhamento do início da actividade e uma mais genera-
lizada formação contínua são outras áreas onde poderemos ir mais
longe. Todas estas matérias se prendem com competências estatu-
tárias que têm de ser repensadas à luz do nosso tempo – com a pos-
sibilidade de desenvolver novos serviços digitais, de melhorar a
nossa eficiência enquanto organização, de aumentar a nossa presen-
ça na sociedade e de criar melhores meios de comunicação e circula-
ção interna.
8. A todos os que me acompanharam nestes seis anos, eleitos, tra-
balhadores e colaboradores da Ordem, quero expressar a minha gra-
tidão. Sem eles o meu empenho teria sido estéril. Aprendi muito e fiz
novos amigos, que é um dos bens mais preciosos que podemos ter na
vida. Podem perguntar-me o que guardo deste mandato. Dir-vos-ei
que, mais do que um dever cumprido, o que me fica é consciência
muito aguda de que, onde quer que estejamos, uns e outros, sabere-
mos recordar este período das nossas vidas como um tempo em que
pudemos lutar juntos pelo direito quotidiano dos nossos concida-
dãos à arquitectura, ou seja – a um pouco mais, apenas um pouco
mais, de beleza. 
LISBOA, 31 DE JULHO DE 2007
HELENA ROSETA

O QUE GUARDO DESTE MANDATO

ÓRGÃOS NACIONAIS 
E MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Nos termos do artigo 12.º e do n.º 2  do artigo 14.º do Estatuto da
Ordem dos Arquitectos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 176/98, de 3
de Julho, e do Regulamento Eleitoral em vigor, convoco todos os
membros da Ordem dos Arquitectos que se encontrem no pleno
exercício dos seus direitos a reunirem em Assembleia Geral Eleitoral,
no próximo dia 18 de Outubro de 2007, para a eleição dos diversos
órgãos nacionais da Ordem dos Arquitectos para o triénio de 2008 a
2010: Mesa da Assembleia Geral; Conselho Nacional de Delegados;
Conselho Directivo Nacional; Conselho Fiscal Nacional; Conselho
Nacional de Disciplina e Conselho Nacional de Admissão.
A Assembleia Eleitoral funcionará em Secções Eleitorais, que se de-
senrolarão nas Sedes das Secções Regionais da Ordem dos
Arquitectos, em Lisboa e no Porto, respectivamente, no Edifício
Banhos de S. Paulo, Travessa do Carvalho, n.º 23, em Lisboa, e na Rua
de D. Hugo, n.º 7, no Porto,  e em Sedes de Núcleos e Delegações que
assegurem as condições de voto definidas no Regulamento Eleitoral,
em simultâneo e ininterruptamente das 17H00 às 22H00 do dia 18 de
Outubro de 2007, nos termos do Regulamento Eleitoral que pode ser
consultado nas sedes regionais e que será enviado aos membros que
o solicitem.
LISBOA, 31 DE JULHO DE 2007

O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL , CARLOS GUIMARÃES, ARQ.

ÓRGÃOS REGIONAIS 
E MESA DA ASSEMBLEIA REGIONAL 
DA SECÇÃO REGIONAL DO NORTE
Nos termos do artigo 12.º e n.º 3 do artigo 23.º do Estatuto da Ordem
dos Arquitectos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 176/98, de 3 de Julho,
e do Regulamento Eleitoral em vigor, convoco todos os membros da
Ordem dos Arquitectos inscritos na Secção Regional do Norte que se
encontrem no pleno exercício dos seus direitos a reunirem em
Assembleia Regional Eleitoral, no próximo dia 18 de Outubro de 2007,
para a eleição dos diversos órgãos regionais da Secção Regional do
Norte da Ordem dos Arquitectos para o triénio de 2008 a 2010: Mesa
da Assembleia Regional; Conselho Regional de Delegados; Conselho
Directivo Regional; Conselho Regional de Disciplina e Conselho
Regional de Admissão. A Assembleia Eleitoral funcionará nas secçõ-
es eleitorais ao diante enumeradas, ininterruptamente das 17H00 às
22H00 do dia 18 de Outubro de 2007, nos termos do Regulamento
Eleitoral (que pode ser consultado na sede regional e que será envia-
do aos membros que o solicitem):
secção 1 (para os membros do distrito de Aveiro) instalada no
Espaço A (Casa Municipal da Cultura Fernando Távora), sito à Praça
da República, Aveiro;
secção 2 (para os membros do distrito de Braga) instalada no
Museu Regional de Arqueologia D. Diogo de Sousa, sito à Rua dos
Bombeiros Voluntários, Colina da Cividade, Braga;
secção 3 (para os membros do distrito de Coimbra) instalada no
Hotel D. Inês, sito à Rua Abel Dias Urbano, n.º 12, Coimbra;
secção 4 (para os membros do distrito de Viseu) instalada no Hotel
Grão Vasco, sito à Rua Gaspar Barreiros, em Viseu;
secção 5 (para os membros dos restantes distritos da Secção
Regional do Norte não incluídos nas secções acima referidas) insta-
lada na sede regional do Norte da OA, sita à Rua de D. Hugo, n.º 7,
no Porto.
PORTO, 31 DE JULHO DE 2007

O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA REGIONAL NORTE, CARLOS MACEDO PRATA

ÓRGÃOS REGIONAIS 
E  MESA DA ASSEMBLEIA REGIONAL 
DA SECÇÃO REGIONAL DO SUL
Nos termos do artigo 12.º e n.º 3 do artigo 23.º do Estatuto da Ordem
dos Arquitectos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 176/98, de 3 de Julho,
e do Regulamento Eleitoral em vigor, convoco todos os membros da
Ordem dos Arquitectos inscritos na Secção Regional do Sul que se
encontrem no pleno exercício dos seus direitos a reunirem em
Assembleia Regional Eleitoral, no próximo dia 18 de Outubro de 2007,
para a eleição dos diversos órgãos regionais da Secção Regional do
Sul da Ordem dos Arquitectos para o triénio de 2008 a 2010: Mesa da
Assembleia Regional; Conselho Regional de Delegados; Conselho
Directivo Regional; Conselho Regional de Disciplina e Conselho
Regional de Admissão.
A Assembleia Eleitoral funcionará em Secções Eleitorais, que se de-
senrolarão na Sede da Secção Regional do Sul da Ordem dos
Arquitectos, na Travessa do Carvalho, n.º 23, em Lisboa, e nas Sedes
dos Núcleos e Delegações que assegurem as condições de voto defi-
nidas no Regulamento Eleitoral, ininterruptamente das 17H00 às
22H00 do dia 18 de Outubro de 2007, nos termos do Regulamento
Eleitoral que pode ser consultado na sede regional e que será envia-
do aos membros que o solicitem.
LISBOA, 31 DE JULHO DE 2007

O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA REGIONAL DO SUL, VÍTOR MESTRE, ARQ.

O CALENDÁRIO DAS ACÇÕES DECORRENTES DO ACTO ELEITORAL É PUBLICADO NA PÁGINA 7

CONVOCATÓRIAS  

UM TEMPO EM QUE 
PUDEMOS LUTAR
JUNTOS PELO
DIREITO
QUOTIDIANO DOS
NOSSOS
CONCIDADÃOS 
À ARQUITECTURA.

ELEIÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS  
DA ORDEM DOS ARQUITECTOS TRIÉNIO 08/10
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