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BIBLIOTECA
EXPOSIÇÃO EVOCA HISTÓRIA
ASSOCIATIVA DOS ARQUITECTOS
A Ordem dos Arquitectos organiza uma exposição coordenada
pelo arquitecto Michel Toussaint, centrada na evocação do 1.º
Congresso Nacional de Arquitectura (1948) e na comemoração
dos 10 anos de existência da Ordem dos Arquitectos (nas instala-
ções da sua biblioteca, até 31 de Julho, das 10h-19h). 
Do espólio representativo da história centenária da vida associa-
tiva dos arquitectos portugueses, vão destacar-se algumas obras
publicadas e fotografias da época (alusivas ao congresso e a
outros acontecimentos da vida associativa dos arquitectos).

PROMOÇÃO DA ARQUITECTURA
‘ESPAÇO LIVRE’ RECEBE 
CIDADE IMAGINÁRIA
Na galeria da sede da Ordem dos Arquitectos vai estar exposta a
maqueta de um projecto desenvolvido pelos moov, moovlab –
estúdio multidisciplinar de arte e projecto (António Louro, João
Calhau e José Niza), e por jovens menores do Centro Educativo
Padre António de Oliveira, em Caxias – no âmbito do ciclo «Espaço
Livre», organizado pela SRS.
É uma exposição, que pode ser vista entre 9 e 31 de Julho, resulta-
do do trabalho conjunto de dois elementos dos moov e de 10
jovens, ao longo de cinco semanas. O Centro Educativo Padre
António de Oliveira integra a chamada Rede Nacional de Centros
Educativos, dedicados à «reinserção social de jovens».
Dizem os moov que, «dadas as condições específicas do regime
fechado deste Centro, foi definido que o trabalho final seria a cons-
trução de uma cidade imaginária que desse forma aos conteúdos
que foram sendo apreendidos ao longo do ano e à visão urbana de
cada um dos menores envolvidos no programa».
Este projecto específico vem na sequência de um convite anterior
feito aos moov, tendo em conta o seu trabalho nos campos da
arquitectura e arte, para colaborar em duas unidades, «que se
debruçavam sobre o espaço e a criatividade», de um programa de
reinserção social pela arte destinado a menores detidos em cen-
tros educativos – Tecer a Cidade. 
Tecer a Cidade, que decorreu entre 2005 e 2008, foi produzido
pela Fundação Calouste Gulbenkian e, no seu terceiro e último
ano, «a Cidade foi definida como fio condutor das diversas unida-
des criativas que o constituíam».
No dia da inauguração da exposição, 9 de Julho, há uma conferên-
cia, também na sede da Ordem (19h), para apresentar a experiên-
cia de trabalho no interior dos três centros educativos envolvidos
no Tecer a Cidade – este projecto considerou a cidade como
«potencial fio de arranque para a actividade» [a desenvolver com
os jovens] considerando «o tempo de trabalho nos centros educa-
tivos como um tempo de construção» e afirmando que este equi-
vale «ao planeamento urbano».
«’Fazer cidade’ já não será só o gesto global do planeamento, mas o
poder desmultiplicador de criar vida urbana (…) Mesmo as margens,
as marginalidades, as exclusões, são cidade e não um outro ser».
Ciclo Espaço Livre 
9 Julho, 19h, Conferência 
9 a 31 Julho, Exposição
Sede da Ordem dos Arquitectos
Travessa do Carvalho, 21-25
Tel. 213 241 140-5
Informação sobre moov: http://www.moov.tk/

‘CASA DA VIZINHA’ 
COM CICLO DE CONFERÊNCIAS
O projecto «A casa da vizinha não é tão verde quanto a minha»
(http://casadavizinha.eu/), que reúne uma base de dados de pro-
jectos com preocupações de sustentabilidade e se define como pla-
taforma de divulgação aberta a todos os que queiram divulgar e
partilhar o seu modo de abordar a arquitectura a partir desse tema,
está a promover um ciclo de debates de apresentação de projectos. 

«A casa da vizinha…», iniciativa actual dos arquitectos Nadir
Bonaccorso e João Manuel Santa Rita/Secção Regional Sul da
Ordem dos Arquitectos, começou por ser apresentada nas come-
morações do Dia Mundial da Arquitectura de 2007, numa altura em
que estava também ligado ao projecto o arquitecto Carlos Sant’
Ana – nessa altura organizou uma conferência de apresentação.
Até agora, e nesta nova fase, o projecto organizou dois debates, o
primeiro a 30 de Maio sobre «Sustentabilidade e arquitectura: a
procura de um equilíbrio» e o segundo a 4 de Julho centrado na
dependência do nosso sistema de vida relativamente aos trans-
portes e à «insustentabilidade do crescimento das cidades».

ADMISSÃO
MELHORAR O REGULAMENTO 
DE INSCRIÇÃO
No seguimento da divulgação de notícias relativas à Admissão, o
Conselho Regional de Admissão Sul (CRA-S), aproveita para reto-
mar as informações sobre a sua actividade.
Como foi referido, na coluna do mês anterior, o CRA-S tem vindo a
debruçar-se sobre dois aspectos fundamentais: a um nível mais
imediato o modo de implementação do actual Regulamento de
Inscrição; e a outro nível, com um horizonte temporal mais alarga-
do, a reflexão sobre o futuro do Sistema de Admissão.
No que respeita à implementação do actual Regulamento de Ins-
crição, pretende-se optimizá-lo, no que são as suas possibilidades
actuais, baseando-se sobretudo na Ficha de Inscrição e Conclusão
do estágio, e na Formação Obrigatória e Complementar. 
Um dos pontos fracos deste esquema é, sem dúvida, a forma
como estão formatadas as fichas, tanto de inscrição como de con-
clusão. Embora de simples preenchimento, apresentam-se insufi-
cientes para figurarem certas características importantes do
estágio e de todos os seus intervenientes. 
No intuito de melhorar essa área estão em análise algumas alte-
rações e inclusive, uma proposta de revisão das actuais fichas de
inscrição. Pretende-se, de forma concreta, introduzir melhorias a
nível da capacidade de verificação do modo como decorrem os
estágios e do modo como a Ordem se relaciona com os arquitec-
tos estagiários, patronos e entidades de acolhimento, com o intui-
to de reforçar a capacidade informativa e de contacto com todos
os envolvidos no processo de admissão.
O CRA-S pretende que o contacto por e-mail venha a ser exigido
obrigatoriamente ao patrono e ao estagiário no acto de inscrição
e que essa indicação passe a implicar automaticamente o recon-
hecimento desse meio como um canal oficial de contacto com a
Ordem para efeitos de admissão. 
Desta forma, a Ordem dos Arquitectos conseguirá facilmente
contactar com todos os intervenientes do estágio, em qualquer
altura deste, poupando recursos e aumentando a sua eficácia e
celeridade. A implementação desta medida terá repercussões na
quantidade e qualidade da informação transmitida, de modo eco-
lógico e sem qualquer custo adicional. 
O CONSELHO REGIONAL DE ADMISSÃO DO SUL

ESTATUTO/ESTÁ TUDO EM DISCUSSÃO
«Órgãos e competências da OA» foi o tema da segunda sessão do
Ciclo de debates sobre o estatuto da Ordem dos Arquitectos,
organizada pela OA-SRN, com a participação dos arquitectos Car-
los Guimarães e João Paulo Rapagão.
O ciclo, iniciado a 29 de Maio, tem sessões agendadas para 7 de
Julho, 13 de Outubro, 3 de Novembro e 15 de Dezembro, das
21h30-23h00, no Clube Literário do Porto. 
Comissário Convidado arq. Cristóvão Iken 
Relator crítico arq. André Tavares
Moderador arq. Jorge da Costa
intervenção de dois arquitectos convidados em cada sessão.
de 29 de Maio a 15 de Dezembro 2008,  21h30 - 23h00
Clube Literário do Porto
Rua Nova da Alfândega, 22, 4050–430 PORTO 
Consulte o programa completo e participe no debate através do blogue
www.oasrn.org/estatuto_em_discussao

COMEMORAÇÕES 
DO 10.º ANIVERSÁRIO DA ORDEM 
4 E 11 DE JULHO, PORTO
FESTA NA FUTURA SEDE DA OA-SRN
com a apresentação do projecto da nova sede pelo atelier NPS, a
apresentação do documentário sobre a nova sede, da autoria do
Estúdio 384, uma reflexão pública sobre a baixa portuense e a sua
reabilitação, a inauguração da exposição «Em Obra» de Luís
Ferreira Alves, comissariada pelo arq. Pedro Bandeira (co-organi-
zação OA-SRN/Dep. de Arquitectura da Universidade do Minho), e
o lançamento do Projecto OQUPAS. 
Os djs Vicente Abreu e hang_the_dj (Nelson Gomes) completaram
o cartaz da Festa.
Sexta-feira, 4 de Julho, 22h — Rua Álvares Cabral 136, Porto

1.º CONGRESSO NACIONAL DE ARQUITECTURA
«Relatório da Comissão Executiva, Teses, Conclusões e Votos do
Congresso»
Apresentação da edição fac-similada, lançada por ocasião do 10.º
aniversário da Ordem dos Arquitectos, por Ana Tostões
ODAM  - MANIFESTO DO GRUPO PORTUENSE
Conferência por Edite Rosa
Sexta-feira, 11 de Julho, 21h30 – Cinema Batalha, Porto
Mais informações em www.oasrn.org > Cultura

OQUPAS
NOVA LINHA DE PROGRAMAÇÃO 
DA OA-SRN
A primeira fase desta programação será desenvolvida entre Julho
2008 e Abril 2009. Para além de actividades estritamente disciplina-
res na área da arquitectura, conferências, ciclos de vídeo, acções de
formação, workshops, exposições, entre outras iniciativas, o pro-
jecto OQUPAS desenvolverá iniciativas que fomentarão a colabora-
ção com outras áreas e disciplinas criativas.

A SUL A NORTE

PLANO DE
RECUPERAÇÃO 
DE QUOTAS
COM O INTUITO DE CAPACITAR TODOS OS MEMBROS DA SRS PARA USUFRUÍREM NA
PLENITUDE OS SEUS DIREITOS E DE NOVOS SERVIÇOS A DISPONIBILIZAR, AJUDANDO-
-NOS A CONSTRUIR UM FUTURO MAIS SÓLIDO PARA A PROFISSÃO, A SRS ENCETOU UM
PLANO DE RECUPERAÇÃO DE QUOTAS, FACILITANDO O PAGAMENTO DAS MESMAS,
CONFORME A DISPONIBILIDADE DE CADA MEMBRO. NESTE SENTIDO, O CDRS ESTÁ
RECEPTIVO A TRATAR CASO A CASO, DE ACORDO COM AS SOLICITAÇÕES. 
PARA TAL, ATÉ 30 DE SETEMBRO, SERÃO ACEITES E ACORDADOS PLANOS DE
PAGAMENTO, ATRAVÉS DO E-MAIL RECUPERACAO.QUOTAS@OASRS.ORG E DO
ATENDIMENTO PELO ARQ. JOSÉ MANUEL RODRIGUES (TESOUREIRO CDRS), MARCADO
PELOS TEL. 213 241 173 OU 213 241 150, ÀS TERÇAS E QUINTAS ENTRE AS 11 ÀS 13H30.

CAPA EDIFÍCIO DOS BANHOS DE SÃO PAULO, SEDE NACIONAL DA ORDEM DOS ARQUITECTOS MANUEL GRAÇA DIAS + EGAS JOSÉ VIEIRA
A sede nacional da Ordem dos Arquitectos está localizada na Travessa do Carvalho, junto ao Largo de São Paulo, no centro histórico de Lisboa. Esta área da cidade, após o terramoto de 1755, foi objecto de profunda reforma urbana por iniciativa dos
irmãos de Sebastião José de Carvalho e Melo, primeiro Marquês de Pombal e responsável político pela reconstrução de Lisboa. Aliás, a Travessa do Carvalho evoca o respectivo nome de família. As instalações da OA ocupam o antigo edifício dos Banhos
de São Paulo, classificado como imóvel de interesse público. Construído entre 1850 e 1868, estava originalmente destinado a tratamentos com águas termais.Da autoria do arquitecto francês Pierre-Joseph Pezerat, o edifício foi objecto de concurso
público em 1991, ganho pelos arquitectos Manuel Graça Dias e Egas José Vieira. O seu interior foi então profundamente remodelado até 1994 para acolher os diversos serviços da OA. Manteve, porém, muita da autenticidade matricial, nomeadamente 
no novo pátio central gerador da restante espacialidade, bem como alguns dos componentes originais, como é o caso da chaminé das antigas caldeiras de aquecimento das águas termais.
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Em Outubro de 2008 será lançado o concurso «Fachada Efémera»,
uma intervenção na fachada da nova sede da OA-SRN.
Mais informações brevemente disponíveis em  www.oasrn.org > Cultura 
e www.oasrn.org > Concursos

Numa co-organização OA-SRN/FAUP, será organizado o ciclo de
vídeo «Discursos sobre Arquitectura – ESBAP 1990», que acontece
de Novembro de 2008 a Janeiro de 2009.
Mais informações brevemente disponíveis em www.oasrn.org > Cultura

Na área da formação, o Ciclo 3R (reabilitar, reutilizar e reciclar) decor-
rerá de Outubro de 2008 a Fevereiro de 2009 e tem como objectivo
dinamizar a formação e o debate sobre a sustentabilidade na verten-
te da arquitectura, nomeadamente sobre os temas da Reabilitação de
centros urbanos e edifícios, Eficiência energética no âmbito dos edifí-
cios existentes, Uso Racional, Aproveitamento e Reciclagem da Água
em edifícios, Espaços exteriores em centros urbanos, Materiais e tec-
nologias eco-eficientes e Sistemas de certificação ambiental. Estes
temas serão abordados em seminários, Cursos Práticos, Workshops e
Sessões Técnicas (desenvolvidas por Empresas para a apresentação
de tecnologias e produtos existentes no mercado). 
Mais informações brevemente disponíveis em  www.oasrn.org > Formação

ELEIÇÕES NO NARV
RESULTADOS E TOMADA DE POSSE
7 DE JULHO
No seguimento do acto eleitoral do novo Secretariado do NARV,
Núcleo de Arquitectos de Viseu, para o triénio 2008/2010, que se
realizou no dia 12 de Junho, a Lista A, única lista candidata, foi a ven-
cedora com os seguintes resultados:
MEMBROS INSCRITOS NO CADERNO ELEITORAL 144
VOTOS EXPRESSOS 36
LISTA A 27
PERCENTAGEM DE VOTOS EXPRESSOS 25%
A tomada de posse do novo Secretariado do NARV, inicialmente pre-
vista para acontecer até 26 de Junho, segundo a convocatória de 2
de Abril 2008, foi adiada para 7 de Julho, segunda-feira, às 19h, por
motivos de agenda. 
A cerimónia de tomada de posse, no Hotel Grão Vasco, sala D. Duar-
te (Praça da República), em Viseu, foi antecedida por uma conversa,
às 18h, com o Arq. José Manuel Carvalho Araújo do atelier J.M. Car-
valho, Araújo Arquitectos & Designers, Lda. 
No final da cerimónia foi servido um Porto de Honra.

DECLARAÇÕES SEMESTRAIS 
ENVIO POR CTT
A OA-SRN procedeu a 16 de Junho ao envio, via CTT, das declarações
semestrais de certificação de inscrição na Ordem dos Arquitectos.
De acordo com os procedimentos que o CDRN tem vindo a praticar, as
reclamações de extravio, pelas quais este Conselho não se pode res-
ponsabilizar, deverão ser apresentadas até ao dia 16 de Julho. Até
esta data, a emissão e envio da 2.ª via do documento, decorrente de
reclamação de extravio, não terá custos adicionais. Posteriormente
àquela data a emissão de uma 2.ª via do documento é paga (¤10).
Consulte em  www.oasrn.org >  Membros mais informações sobre o envio das  Declarações.

CARTÃO PROTOCOLOS
PROTOCOLO OA-SRN/TEATRO
NACIONAL SÃO JOÃO
A OA-SRN está a ultimar um protocolo com o Teatro Nacional São
João – TNSJ, no Porto, que concede aos membros e um acompanhan-
te uma redução de 50% na aquisição de bilhetes para espectáculos
até 48 horas de antecedência para lugares de Plateia e Tribuna no
Teatro S. João, no TeCA, e/ou no Mosteiro de S. Bento da Vitória. O
protocolo prevê ainda um desconto de ¤5 na compra de bilhetes no
dia anterior e próprio dia dos espectáculos. Estes descontos não são
acumuláveis com outras promoções.
No acto da compra dos bilhetes deverá ser apresentado o cartão
PROTOCOLOS’08, enviado via postal a 20 de Dezembro de 2007, jun-
tamente com a Declaração profissional. No caso de algum membro
não ter recepcionado o ofício acima descrito, o respectivo cartão é
disponibilizado na Secretaria da OA-SRN.
Consulte mais informações em  www.oasrn.org >  OASRN > Protocolos

ARQUITECTOS NA TEKTÓNICA’08
20 > 24 MAIO, FIL
No âmbito da 10.ª Feira da Construção e Obras Públicas a Ordem dos Arquitectos e a Feira Internacional de Lisboa organizaram o 
Prémio Internacional Tektónica´08. De entre 35 propostas apresentadas a concurso, o Júri atribuiu o Prémio e uma Menção Honrosa e
nomeou ainda oito para integrarem a exposição e respectivo catálogo. 
A cerimónia de entrega dos Prémios Tektónica’08 foi incluída numa sessão organizada pela Ordem dos Arquitectos, a 22 de Maio, que
contou com uma conferência do arquitecto britânico David Adjaye.  A representação da Ordem dos Arquitectos na Tektónica'08 – a
estrutura Multiplus, da autoria dos três vencedores da edição anterior que se intitulam «Fado Colectivo» – contou com o patrocínio da
Diviminho e da Yesos Ibéricos, SA – Pladur e com os apoios de Nord, Ajasom e Produções Reais.

ABERTURA DA EXPOSIÇÃO 
PRÉMIO SECIL UNIVERSIDADES ARQUITECTURA 2007
29 MAIO, SEDE NACIONAL
A exposição dos painéis e maquetas dos três trabalhos distinguidos, inaugurada na presença do Presidente da Ordem, com apresenta-
ções pelo presidente do Júri, arquitecto Frederico Valsassina, e os três premiados, esteve patente até 20 de Junho. 
O Prémio Secil Universidades é anual e tem o objectivo de incentivar a qualidade do trabalho académico e o reconhecimento público de
jovens oriundos das Escolas de Arquitectura Portuguesas. 

NACIONAL
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SUBSCREVA O CORREIO ELECTRÓNICO
SEMANAL NA PÁGINA ‘MENSAGEIRO’
WWW.OASRN.ORG > MENSAGEIRO



CONSELHO REGIONAL 
DE DELEGADOS

CONSELHO DIRECTIVO 
REGIONAL 
01. PRESIDÊNCIA
01.1 Relações institucionais com os restantes órgãos nacio-
nais e regionais da OA
01.2 Coordenação das relações institucionais 
com entidades externas
01.3 Coordenação da actividade dos pelouros
01.4 Núcleos e delegações
01.5 Estatuto e regulamentação interna
01.6 Relações com os membros da SRN
01.7 Nova Sede

02. GESTÃO 
E REFORMA 
ADMINISTRATIVA
02.1 Base de dados da SRN
02.2 Credenciação e suspensão
02.3 Procedimentos e Gestão
02.4 Serviços de Secretaria

03. GESTÃO 
DOS RECURSOS 
OPERACIONAIS
03.1 Instalações
03.2 Sistema informático e equipamento electrónico
03.3 Mobiliário
03.4 Economato e consumíveis
03.5 Recursos humanos

04. GESTÃO 
FINANCEIRA
04.1 Tesouraria
04.2 Contabilidade

05. COMUNICAÇÃO
05.1 Plano de Comunicação
05.2 Comunicação interna
05.3 Coordenação da Intervenção Pública
05.4 Plataformas www
05.5 Edições electrónicas
05.6 Edições impressas
05.7 Observatório Regional da Arquitectura
05.8 Marketing institucional
05.9 Protocolos e benefícios comerciais
05.10 Loja
05.11 Centro de Documentação

06. CULTURA
06.1 Promoção Cultural
06.2 Promoção do turismo arquitectónico
06.3 Prémio Távora
06.4 Serviço educativo

07. APOIO 
À PRÁTICA 
PROFISSIONAL
07.1 Consultadoria Técnica
07.2 Consultadoria Técnica Jurídica
07.3 Procura/oferta de emprego
07.4 Protocolos de apoio à pratica profissional

08. FORMAÇÃO
08.1 Certificação da OA-SRN como entidade formadora
08.2 Formação de apoio ao estágio
08.3 Formação contínua
08.4 Formação Reactiva
08.5 Formação interna

09. ENCOMENDA
09.1 Concursamento público e privado
09.2 Premiação da qualidade arquitectónica

10. RESOLUÇÃO
ALTERNATIVA 
DE CONFLITOS
10.1 Mediações e arbitragens institucionais
10.2 Peritagens
10.3 Representantes da SRN nas Comissões 
Arbitrais Municipais

CONSELHO REGIONAL 
DE ADMISSÃO

CONSELHO REGIONAL 
DE DISCILPINA
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UMA NOVA DIRECÇÃO TOMOU POSSE, NA SEQUÊNCIA DE ELEIÇÕES, COM 
UMA EQUIPA PARCIALMENTE RENOVADA, ALIANDO ASSIM A EXPERIÊNCIA
ACUMULADA DE UM MANDATO COMPLETO DE PARTE DOS SEUS MEMBROS, 
E COM CONTRIBUIÇÕES NOVAS POR PARTE DOS ARQUITECTOS QUE PELA
PRIMEIRA VEZ PARTILHAM A DIRECÇÃO DA OA-SRN, PARA DAR CORPO 
AOS OBJECTIVOS COLOCADOS NO PROGRAMA ELEITORAL, AO SERVIÇO 
DOS COLEGAS.
ASSIM, NUMA PRIMEIRA FASE, VERIFICA-SE UM ESFORÇO DE
REORGANIZAÇÃO INTERNO, COM UMA NOVA DISTRIBUIÇÃO DE PELOUROS,
RESPONSABILIDADES E ASSESSORES; A IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS DE
REGISTO, E ACERTO DE PROCEDIMENTOS DE FORMA A TORNAR MAIS
EFICIENTE A NOSSA CAPACIDADE DE RESPOSTA, E VISANDO TAMBÉM
MELHORAR A COMUNICAÇÃO QUER A NÍVEL INTERNO QUER COM O EXTERIOR.
QUEREMOS UMA OA PRESENTE, ACTIVA, INTERVENIENTE, MAS COM
DIGNIDADE E RESPONSABILIDADE CÍVICA. QUEREMOS ABRIR AS PORTAS 
DE OPORTUNIDADES PARA OS ARQUITECTOS E, AO MESMO TEMPO, TORNAR
O AMBIENTE CONSTRUÍDO UM AMBIENTE MELHOR. QUEREMOS MELHORAR
OS NOSSOS PROGRAMAS E COMPROMISSOS. QUEREMOS EXPANDIR AS
NOSSAS CAPACIDADES NAS ÁREAS CRÍTICAS QUE IDENTIFICAMOS COMO 
UM PROJECTO TRANSVERSAL: MAIS CONHECIMENTO E QUALIFICAÇÃO, 
MAIS ARQUITECTURA, MAIS PROFISSÃO, MAIS ORGANIZAÇÃO E MAIS
INTERNACIONALIZAÇÃO. NOS CONCURSOS, E NAS ACÇÕES DE FORMAÇÃO,
NO APOIO À PRÁTICA PROFISSIONAL, EM EXPOSIÇÕES, CONFERÊNCIAS,
DEBATES E NA CIMENTAÇÃO DE PARCERIAS, ASSENTE NUMA NOVA FORMA 
DE COMUNICAR.
QUEREMOS ENCORAJAR TODOS OS ARQUITECTOS A ENVOLVEREM-SE MAIS
NA VIDA DA OA E PARTICIPAR NA MODELAÇÃO DO SEU FUTURO.
QUEREMOS TAMBÉM UMA PROFISSÃO MAIS ATENTA ÀS QUESTÕES
AMBIENTAIS, CAPAZ DE CONTRIBUIR PARA A SUSTENTABILIDADE DO
PLANETA, E MAIS PRÓXIMA DA SOCIEDADE. PARA ISSO TODOS TEMOS DE
ADAPTAR O MÉTODO DE TRABALHO A ESTE DESAFIO E ESTAR MAIS ATENTOS
À INOVAÇÃO NO SECTOR DA CONSTRUÇÃO, DE FORMA A DAR RESPOSTAS
ENERGICAMENTE MAIS EFICIENTES, MAS TAMBÉM FAZER NOTAR QUE OS
BONS PROJECTOS DE ARQUITECTURA JÁ INTEGRAM EM GRANDE MEDIDA
ESTAS PREOCUPAÇÕES.
VAMOS DAR O EXEMPLO: A NOVA SEDE DA OA-SRN FUNDAMENTAL PARA
PROPORCIONAR AS CONDIÇÕES DE PRESTAR MELHORES SERVIÇOS AOS
ARQUITECTOS E SOCIEDADE CIVIL, VAI ESPELHAR ESTAS PREOCUPAÇÕES 
E SERVIR SIMULTANEAMENTE DE REFERÊNCIA E DE OBJECTO DE REFLEXÃO
SOBRE, NOMEADAMENTE, A ADAPTAÇÃO DO PATRIMÓNIO A ESTAS
EXIGÊNCIAS. IREMOS AVANÇAR COM A SUA CONSTRUÇÃO, E IREMOS UTILIZÁ-
-LA JÁ ESTE ANO PARA ACÇÕES DE FORMAÇÃO SOBRE A INTERVENÇÃO NO
PATRIMÓNIO, E OUTRAS INICIATIVAS ABERTAS A TODOS OS ARQUITECTOS.
ASPIRAMOS A SER UMA ORDEM PROFISSIONAL MARCANTE, COM O ESPÍRITO
CRIATIVO E LIBERAL E DEMOCRATA DOS ARQUITECTOS. QUEREMOS UMA 
OA PARA TODOS OS ARQUITECTOS, ONDE CAIBAM OS DIFERENTES PERFIS
PROFISSIONAIS, ONDE TODOS SE AFIRMAM PELA ARQUITECTURA.
TERESA NOVAIS, PRESIDENTE DO CDRN

O Plano de Actividades da OA-SRN para 2008 está disponível na íntegra na página OASRN do site  www.oasrn.org, organizado segundo as
seguintes áreas
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CINCO OBJECTIVOS 
A ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO PARA O
TRIÉNIO E DO PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2008
PARTIU DO PROGRAMA DE CANDIDATURA 
APRESENTADO PARA O MANDATO 2008/2010 E
DOS 5 OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS ESTABELECIDOS:
1 Melhorar os serviços prestados aos arquitectos 
e entidades
2 alargar os meios de comunicação
3 repensar o acesso à Ordem dos Arquitectos e 
preparação dos arquitectos para novos desafios
4 colaborar com entidades públicas e privadas
5 avaliar e participar na melhoria da organização da OA

FOI FEITA UMA AVALIAÇÃO PORMENORIZADA SOBRE 
A ORGANIZAÇÃO DA ORDEM DOS ARQUITECTOS, O
ACTUAL PAPEL DA SECÇÃO REGIONAL DO SUL E AS
COMPETÊNCIAS DEFINIDAS NO ESTATUTO. DESTAS
DESTACAM-SE AS DO CONSELHO DIRECTIVO REGIONAL
QUE VIRÃO A MERECER MAIS ATENÇÃO NO MANDATO:
❚ Cooperar com os demais órgãos da Ordem na prossecução
das suas atribuições;
❚ Prestar serviços aos arquitectos e outras entidades;
❚ Criar delegações e dinamizar a criação de núcleos, de acor-
do com os regulamentos internos;
❚ Certificar a inscrição dos arquitectos e conceder o respec-
tivo título profissional;
❚ Dar assessoria à organização de concursos e nomear
representantes de júris;
Os restantes órgãos da Secção Regional Sul (SRS) têm um
número de competências mais limitado, verificando-se no
entanto, particularmente nos Conselhos Regionais de
Admissão e de Disciplina um acréscimo no número de pro-
cessos a que têm que dar resposta. Torna-se imperiosa
uma simplificação dos procedimentos e a sua articulação
com os correspondentes órgãos nacionais e da Secção
Regional Norte. Necessária é também a divulgação do tra-
balho desenvolvido.

A SRS DA ORDEM DOS ARQUITECTOS REPRESENTA
2/3 DOS ARQUITECTOS PORTUGUESES. 
ACTUALMENTE ESTÃO INSCRITOS NA SRS 10.802
ARQUITECTOS. VERIFICA-SE QUE CERCA DE 75% 
DOS ARQUITECTOS DA SRS RESIDEM NA ÁREA
METROPOLITANA DE LISBOA E QUASE 40% VIVEM 
NA CIDADE DE LISBOA.
O Estudo «Profissão Arquitecto» veio trazer novos dados
sobre as formas de exercício da profissão, mas também
detectou um afastamento dos arquitectos à instituição que
os representa. É necessário estabelecer mecanismos e pro-
cedimentos que permitam aproximar a instituição dos
membros e responder às solicitações, independentemente
do local de residência e da forma de exercício da profissão.
Neste sentido, é crucial o papel das Delegações e Núcleos.
Nos mandatos anteriores foi dada especial atenção à cria-
ção de estruturas descentralizadas representativas
da Ordem, estando actualmente a área da SRS praticamen-
te coberta com a existência de 6 Delegações (Açores, Madei-
ra, Algarve, Portalegre, Castelo Branco e Leiria) e 3 Núcleos
(Litoral Alentejano, Baixo Alentejo e Médio Tejo). 
A actividade das Delegações e Núcleos tem sido reconheci-
da mas o papel destas estruturas não atingiu ainda os
objectivos de uma efectiva descentralização. É necessário
avaliar o quadro institucional de inserção das Delegações e
Núcleos e promover um amplo debate sobre o seu enqua-
dramento e o seu papel no futuro.
Finalmente, a questão dos serviços. A secção regional do sul
estabeleceu, no mandato anterior, uma estrutura de orga-
nização com indicação dos diversos órgãos e serviços – e
suas dependências e competências.
Esta organização foi já implementada sendo agora neces-
sário a elaboração de outros instrumentos reguladores do
funcionamento, tendo em vista uma boa gestão de recur-
sos, uma simplificação de procedimentos, a sua articulação
com os restantes órgãos e serviços da Ordem.

E, sobretudo, melhorar o atendimento dos arquitectos e de
todos os que se dirigem à ordem. A divulgação da institui-
ção, dos serviços prestados e da sua organização aos arqui-
tectos e à sociedade em geral é uma tarefa a desenvolver. 
Feito o diagnóstico e estabelecidos os 5 Objectivos Estraté-
gicos, que já expusemos atrás, foi , simultaneamente, defi-
nida uma estrutura de pelouros para o Conselho Directivo
Regional, que permitisse de forma adequada concretizar as
diversas iniciativas. Para cada Pelouro foram  também esta-
belecidos os objectivos estratégicos, os objectivos específi-
cos e os projectos a desenvolver em cada uma das áreas de
actividade.
Para 2008, foram estabelecidas como iniciativas prioritárias 
1 O afastamento dos arquitectos da associação que os
representa e a diversidade das formas de exercício da pro-
fissão levaram a que todos os pelouros e órgãos regionais
tivessem considerado como prioritárias medidas de aproxi-
mação aos arquitectos, não só propondo uma melhor divul-
gação dos serviços prestados, mas também sugerindo inici-
ativas de participação dos associados.
2 A melhoria dos serviços, formas diferentes de divulgação
das iniciativas e a publicitação de posições, de pareceres e
de estudos, de interesse também para a sociedade, contri-
buirá para a promoção da arquitectura e divulgação do
papel do arquitecto.
3 Para o ano de 2008 foram também estabelecidas como
prioritárias, por todos os coordenadores dos pelouros e
diversos órgãos regionais iniciativas de avaliação da situa-
ção e propostas medidas de correcção. 

É dos projectos mais relevantes de cada pelouro que, a
seguir, damos conta mas que estão longe de esgotar o PA. 
A versão integral do Plano de Actividades pode ser consultada no site
www.oasrs.org (menu OASRS/Direcção/Plano de Actividades).

PELOURO 1
DIRECÇÃO 
E COORDENAÇÃO INTERNA
Pelo seu próprio papel, define-se como especialmente
transversal a todo o funcionamento da Ordem dos Arquitec-
tos. Destacam-se como objectivos a atingir:
❚ a melhoria da articulação e comunicação entre os diversos
órgãos e serviços, bem como com as Delegações e Núcleos,
prevendo-se definir circuitos de informação e atribuir res-
ponsabilidades na sua execução; 
❚ a racionalização de tarefas propondo-se a elaboração de
manuais de procedimentos; 
❚ a divulgação dos serviços prestados à sociedade através
da elaboração de documentos de apresentação da SRS /
manuais de acolhimento; 
❚ alargar as iniciativas descentralizadas em articulação com
as Delegações e Núcleos.

PELOURO 2
PRÁTICA PROFISSIONAL
É urgente reflectir sobre as alterações como se encara a
prática profissional e os caminhos a seguir. A disponibiliza-
ção de serviços directos «on-line» para os membros (como a
criação da cédula profissional e da assinatura digital), a pro-
moção de debates sobre novos caminhos e saídas profissio-
nais, a disponibilização do acesso a produtos financeiros,
de seguros e informáticos em condições especiais e a inten-
sificação das formações disponibilizadas estão na primeira
linha de prioridades. 

PELOURO 3
PROMOÇÃO DA ARQUITECTURA
É objectivo a promoção da discussão da cidade e do territó-
rio (nomeadamente através da prática dos concursos, cuja
reflexão dará origem a um Livro Branco sobre tema: o modo
como o serviço funciona desde que foi criado em meados
dos anos 80 do século XX na então Associação dos Arquitec-
tos Portugueses; e através de acções de sensibilização

junto dos promotores, públicos e privados, para as vanta-
gens dos concursos). 
Também se dará atenção à divulgação das boas práticas na
cidade, através de um ciclo de visitas que retoma o figurino
do ciclo «Baixa depois da Baixa», que teve muito acolhimen-
to entre arquitectos e cidadãos em geral. 
Inicia-se um ciclo de grandes debates sobre temas essenci-
ais para a sociedade portuguesa e particularmente estru-
turadores e transformadores do território; um outro ciclo
dedica-se à discussão de projectos e planos, realçando a
componente de participação pública e cidadania que estes
processos deviam envolver. As investigações em curso, den-
tro e fora do meio académico, também serão objecto de um
ciclo próprio.

PELOURO 4
COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO
Os meios próprios de comunicação são os principais inter-
mediários entre os arquitectos e a Ordem, pelo que os
membros têm de ver explícitos os seus serviços. Não se
sabe, contudo, a quem chega a mensagem e em que condi-
ções, designadamente o trabalho realizado no site e na
newsletter electrónica. É preciso, portanto, tornar os meios
de comunicação mais eficientes e fazer chegar a informa-
ção a todos os associados. 
O uso de dispositivos de Web 2.0 em plataformas electróni-
cas para adaptar os conteúdos aos utilizadores específicos
e tornar a comunicação bidireccional é um dos principais
objectivos. Será importante satisfazer a heterogénea faixa
de associados, adaptando as interfaces aos seus utilizado-
res, introduzindo também dispositivos que permitam os
membros utilizar a Internet como plataforma privilegiada
de relação com a Ordem, em todos os seus serviços.
Na implementação de novas infra-estruturas tecnológicas,
como é o caso da plataforma electrónica para concursos de
concepção, procurar-se-á fazer a sua instalação em núcleos
e delegações, de forma aproximar a acção do território, pro-
mover o emprego.
A publicação de várias edições técnicas («Arquitectos da
Geração Moderna», «Manual de Gestão de Projecto»,
«Manual de Procedimentos para Concursos de Concepção»
e «Projectos de Execução das Obras Abertas»), de edições
dirigidas à sociedade (Reeditar brochura «Trabalhar com
um Arquitecto» e publicar as brochuras sobre o conteúdo
de um projecto de arquitectura; sobre políticas de arquitec-
tura e território; sobre honorários; sobre direito do urbanis-
mo; e publicações a coordenar pelo serviço educativo). 

Finalmente, na gestão da Biblioteca está previsto estudar
o espólio e fazer um inquérito ao leitor para definir os seu
perfil e definir uma política de promoção.

PELOURO 5
GESTÃO ORGANIZACIONAL
A manutenção do histórico edifico dos Banhos de São Paulo,
a criação de condições para melhorar o conforto e eficiência
dos espaços de trabalho e equipamentos, um projecto inte-
grado dos espaços de entrada e atendimento ao público e a
gestão dos espaços de arquivo e depósito estão entre as
medidas assinaladas. 
Mas, a par da melhoria das condições estruturais e físicas,
emergem como medidas prioritárias as relacionadas com a
gestão dos recursos humanos (normas internas de procedi-
mento como a renovação total do sistema de avaliação), deli-
near um plano estratégico de formação interna 2009/2010,
desenvolver os serviços de publicidade e os protocolos com
empresas que ofereçam condições privilegiadas aos asso-
ciados e o desenvolvimento de uma loja on-line. 

CONSELHO REGIONAL
DE ADMISSÃO
A um nível mais imediato, o CRA-S está envolvido na imple-
mentação do Regulamento de Inscrição (RI). Num prazo
mais longo, a prioridade é o futuro Sistema de Admissão –
de modo a que este constitua um processo regular, positi-
vo, transparente e rigoroso e seja possível a sua revisão e
melhoria. O RI será motivo, por parte deste Conselho, de
uma participação activa no respectivo processo de revi-
são, que pretende estender a todo o Sistema de Admissão.
Sobre o RI, foram detectados já aspectos desadequados e
propõe-se a revisão das fichas de Inscrição de Estágio, de
Avaliação Curricular e de Conclusão de Estágio. Também se
prevê a revisão da organização das provas de verificação
de conhecimentos em Estatuto e Deontologia ou da vali-
dação da formação em temas opcionais.
O CRA-S propõe-se elaborar documentação especialmen-
te dirigida a patronos, entidades de acolhimento e estagi-
ários; fornecer material de apoio que configure um Manu-
al de Estágio; reforçar o apoio directo aos vários
intervenientes nos estágios e divulgar, através dos meios
da SRS, a informação mais relevante; apoiar as Delega-
ções e Núcleos nos processos de estágios; e estabelecer,
como método, reuniões semanais e reuniões extraordiná-
rias, sempre que tal se justifique.

CONSELHO REGIONAL 
DE DISCIPLINA 
Com a criação no site  www.oasrs.org de uma área consa-
grada à Disciplina, o CRD-S propõe-se divulgar relatórios
periódicos das actividades, publicitar os acórdãos, dispo-
nibilizar uma área de perguntas e respostas frequentes,
actualizar a base de dados dos membros com um historial
disciplinar, fazer as gestão das cédulas e certificações
profissionais (relacionando esta informação com paga-
mento de quotas e com o cadastro disciplinar), a digitali-
zação de toda a documentação do CRD-S e o acesso a uma
área reservada aos membros eleitos, relatores externos,
juristas, queixosos e arguidos – onde constarão todos os
processos disciplinares e de inquérito digitalizados.
O CRD-S propõe-se elaborar um regulamento de laudos e
honorários, rever o Regulamento de Deontologia e regula-
mentar os processos de mediação.

DELEGAÇÕES 
E NÚCLEOS 
As actividades das estruturas descentralizadas da Secção
Regional Sul reflectem pontos comuns e áreas de desen-
volvimento próprias de acordo com o seu historial, área
geográfica e respectivas proridades.
A DELEGAÇÃO DE CASTELO BRANCO tem, entre
as suas actividades, o incentivo de criação de prémios muni-
cipais de arquitectura e a criação de um prémio anual dirigi-
do às escolas sobre património local e distrital; a elabora-
ção de um relatório anual do estado da arquitectura e do
urbanismo no distrito, o acompanhamento de programas
públicos (Aldeias Histórias, Aldeias do Xisto, programas
Polis em Castelo Branco, Covilhã e Guarda) e a prestação de
assessoria para organização de concursos públicos; a dina-
mização do site próprio já existente e o apoio na divulgação
aos trabalhos dos associados e arquitectos da região.
A DELEGAÇÃO DOS AÇORES pretende desenvolver
um site próprio, realizar acções de formação sobre acústi-
ca e térmica de edifícios, reforçar a actividade dos arqui-
tectos no âmbito do protocolo estabelecido com o gover-
no regional, a criação de um prémio regional de
arquitectura, o reforço e o estabelecimento de parcerias
com várias instituições e a organização da primeira mos-
tra de arquitectura dos Açores.
A DELEGAÇÃO DO ALGARVE pretende criar uma
newsletter semestral, fazer a divulgação de eventos com
incidência na angariação de mecenas, organizar um proces-
so para definir um parceiro de comunicação específico, criar
um site/blog e ainda organizar a candidatura aos planos de
apoio à acção cultural com a delegação regional de Cultura.
A DELEGAÇÃO DE LEIRIA também quer criar um site,
apetrechar o  serviços da biblioteca e organizar um con-
junto de visitas a obras contemporâneas e a obras arqui-
tectónicas de cidades europeias.
A DELEGAÇÃO DE PORTALEGRE promove um con-
junto de visitas guiadas, prossegue o seu plano de edi-
ções, quer criar, na sede, um centro de documentação mul-
timédia, melhorar o apoio aos membros na recolha e
descodificação da legislação (dos planos de ordenamento
vigentes em particular), criar um site na Internet, fazer
uma acção de divulgação das normas deontológicas e
acções de formação profissionais; quer fazer uma aproxi-
mação às organizações homólogas da Estremadura espa-
nhola e reabilitar o espaço da sede em Castelo de Vide.
O NÚCLEO DO BAIXO ALENTEJO pretende desen-
volver os contactos com a Escola de Arquitectura de Sevi-
lha e o Colégio Oficial de Arquitectos de Sevilha, continuar
o ciclo de exposições e debates e a colaboração com
empresas de produtos de materiais de construção.
O NÚCLEO DO LITORAL ALENTEJANO quer conti-
nuar a actualizar a base de dados dos arquitectos da regi-
ão, bem como manter e actualizar os dados de agentes e
entidades relacionados com o processo de arquitectura,
procurar novas formas de divulgação do trabalho arqui-
tectónico, iniciar o levantamento das obras de arquitectu-
ra popular e moderna, de conjuntos urbanos ou rurais
paraconstituir uma base de dados e concretizar um con-
junto de visitas ao património arquitectónico.
O NÚCLEO DO MÉDIO TEJO tem inscritos, no seu
Plano, a atribuição de um premo intermunicipal para o
reconhecimento e valorização das obras significativas da
região; a atribuição de um prémio bienal ou trienal para
autores e donos de obra; uma homenagem ao arquitecto
Bernardino Ramalhete; o III ciclo de conferências Patrimó-
nio em Risco com o tema Patrimónios do século XX; ou o
terceiro encontro de arquitecturas (espaço de debate
sobre arquitectura e urbanismo). Pretende divulgar pro-
dutos e tecnologias de apoio ao projecto e à construção e
contribuir para o enriquecimento dos arquitectos da regi-
ão através de conferências com arquitectos e empresas.
Quer aprofundar ou estabelecer protocolos com autar-
quias e outras entidades públicas e continuar a publicação
do «PapelParede», uma edição impressa de troca e refle-
xão sobre temas relacionados com o território e a cultura.

A SUL
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CONCURSO PARA PROJECTO 
DA EMBAIXADA DE PORTUGAL
EM TIMOR-LESTE
POR DESPACHO DE 23 DE ABRIL DE
2008 DO SENHOR SECRETÁRIO-GERAL
DO MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS
ESTRANGEIROS, FOI DECIDIDO
ANULAR O CONCURSO, EM VIRTUDE 
DE SE TEREM DETECTADO ALGUMAS
INCORRECÇÕES NO CADERNO DE
ENCARGOS. O ANÚNCIO DA DECISÃO
FOI PUBLICADO NO DIÁRIO DA
REPÚBLICA, N.º 115, 2.ª SÉRIE, 
DE 17 DE JUNHO DE 2008.
A análise do processo de concurso
para a elaboração da chancelaria da
Embaixada de Portugal em Díli, Timor-
-Leste, por parte do serviço de
concursos da OA-SRS, levou à sua
anulação por parte do promotor, o
Ministério dos Negócios Estrangeiros.
São várias as irregularidades
detectadas no processo (Concurso
limitado por prévia qualificação -
selecção de uma equipa projectista
para a elaboração e fornecimento
do projecto global e dos projectos
de especialidade – Chancelaria da
Embaixada de Portugal e Centro
Cultural em Díli, Timor-Leste) que
conduziram à anulação do concurso
– o anúncio da decisão foi publicado
no Diário da República n.º 115, II
Série de 17 de Junho de 2008.
É a seguinte a análise do processo
feita pelo serviço de concursos: 
«Após a análise efectuada àqueles
documentos, constatámos que os
mesmos contêm dissonâncias
quanto à interpretação da
legislação aplicável que se torna
indispensável salientar.
Assim, tem-se que: 
1 No anúncio não foi utilizado o
modelo correspondente ao
formulário constante do Anexo XI
(anúncio de concurso de concepção)
do Decreto-Lei n.º 245/2003, de 7 de
Outubro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º
43/2005, de 22 de Fevereiro, nem
nele consta qualquer alusão ao facto
de haver sido também enviado para
publicação no Jornal Oficial da União
Europeia.
O artigo 49.º (Legislação aplicável)
do Programa do Concurso dispõe
que ao presente Concurso é aplicável
o Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho, contudo, parece-nos não ter
sido tomado em devida conta o
respeito pelo preceito constante do
n.º 1 do artigo 194.º do referido
diploma, uma vez que o Anúncio não
terá sido enviado para publicação no
Jornal Oficial da União Europeia,
apesar de não subsistirem dúvidas
de que o valor do contrato será
superior a 130 mil euros.
A verificar-se este lapso, o Tribunal
de Contas, segundo temos
conhecimento, poderá inviabilizar 
a assinatura do contrato, à
semelhança do sucedido,
recentemente, com um Concurso 
de Concepção promovido por uma
instituição pública;
2 Não são indicadas as entidades
que, conjuntamente com a Ordem
dos Arquitectos, terão sido
convidadas a designar jurados para
integrarem o Júri (n.º 1 do artigo 7.º
do Programa do Concurso), o que, 
por motivos de transparência, seria
desejável;
3 A redacção dada ao n.º 4 do artigo
7.º do Programa do Concurso, não
seguindo literalmente a constante

do n.º 3 do artigo 92.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho, pode dar
azo a que, o estrito respeito pelos
princípios da igualdade, da
imparcialidade e da estabilidade
estabelecidos no diploma legal, não
seja tido em consideração;
4 No n.º 1 do artigo 11.º do Programa
do Concurso, não é referido a quem é
que os interessados devem dirigir os
seus pedidos de esclarecimento.
Conviria, pois, que em sede de
respostas aos pedidos de
esclarecimento, se referisse,
claramente, que é ao Júri;
5 Os requisitos mínimos a observar
pelos candidatos, estabelecidos no
artigo 19.º do Programa do Concurso
afiguram-se-nos, salvo melhor
opinião, discriminatórios e em
determinadas situações pouco
claros, o que viola o disposto no n.º 2
do artigo 179.º do Decreto-Lei n.º
197/99.
Tratando-se de um concurso
limitado por prévia qualificação,
qualquer interessado, desde que
reúna os requisitos legalmente
exigidos, pode apresentar
candidatura. Contudo, a limitação no
acesso à fase seguinte do
procedimento decorre da prévia
qualificação, isto é, da selecção de
candidaturas efectuada pela
entidade adjudicante, pelo que, só
os seleccionados na fase de
candidaturas podem apresentar
propostas.
Assim sendo, os critérios de selecção
dos candidatos a convidar para
apresentarem propostas devem
subordinar-se aos requisitos
previstos no artigo 35º (Capacidade
financeira) do diploma legal atrás
mencionado, o que não se verifica.
A utilização de indicadores
económico-financeiros, por exemplo,
para avaliação da capacidade
financeira dos candidatos, parece
decorrer de uma extrapolação,
indevida, de um procedimento
comum nas empreitadas de obras
públicas, mas não em Concursos para
Trabalhos de Concepção.
Acresce ainda, que no n.º 5 do
referido artigo 19.º do programa do
Concurso é afirmado que seriam
tidos em conta, para efeito da
exclusão prevista nos n.ºs 1a 5
daquele artigo, os dados disponíveis
relativamente ao exercício ou
exercícios já concluídos. Pergunta-
se: seriam tidos em conta sob que
forma, com base em que critérios e
estabelecidos por quem?
6 A fixação de um limite máximo de 15
(quinze) dias, para prorrogação do
prazo de apresentação das
propostas, quando os
esclarecimentos solicitados pelos
convidados não sejam fornecidos
pelo Júri no prazo estabelecido para
o efeito constante do n.º 4 do artigo
27.º do programa do Concurso,
parece-nos injusto, se a dúvida
levantada for pertinente.
Consideramos que esse prazo deve
corresponder ao eventual atraso
verificado na resposta do Júri;
7 A exigência de uma maioria
qualificada de dois terços dos
membros do Júri para deliberarem o
não prosseguimento do
procedimento (n.º 5 do artigo 32.º do
Programa do Concurso), contraria o
disposto no n.º 4 do artigo 91.º do DL
n.º 197/99 que admite apenas uma
maioria de votos; 

8 No artigo 33.º falta um n.º 5 que
contemple a existência de uma
Audiência Prévia dos concorrentes,
conforme determina o artigo 126.º
do DL n.º 197/99, atrás referido;
9 No n.º 3 do artigo 36.º do Programa
do Concurso é feita referência a um
prémio que o concorrente
classificado em primeiro lugar
receberá, nos termos do artigo 47.º
daquele Programa, no caso de não
chegar a acordo sobre o valor da sua
proposta com a entidade promotora.
Acontece porém, que no Programa
do Concurso não conseguimos
encontrar qualquer menção a
prémios e muito menos no dito
artigo 47.º.
Face à natureza e diversidade das
irregularidades detectadas, que
nalguns casos não são superáveis em
sede de respostas aos pedidos de
esclarecimento, e tendo presente
que, estando o procedimento já em
curso, o preceituado no n.º 1 do
artigo 14.º do diploma legal atrás
referido não permite que os
documentos (Programa de Concurso,
Caderno de Encargos e outros) que
lhe servem de base sejam alterados,
a fim de que o princípio da
estabilidade seja garantido, somos
de parecer que não restará a Vexas
outra alternativa que não seja a de
providenciar, de imediato, a anulação
do procedimento».

A DECORRER
CONCURSO PÚBLICO PARA A
ELABORAÇÃO DE PROJECTO DO
CENTRO ESCOLAR DE GAFANHA
DA BOA HORA
ENTREGA DOS TRABALHOS ATÉ
11 DE AGOSTO.
Entidade Promotora Concurso
promovido pela Câmara Municipal de
Vagos, com Apoio Técnico da OA-SRN.
Tipo de Procedimento Concurso
Público, para trabalhos de
concepção, de uma fase, sujeitos a
anonimato. O concurso é aberto a
equipas projectistas que, para além
do Arquitecto Coordenador, sejam
necessariamente constituídas pelos
técnicos das especialidades
consideradas indispensáveis ao
desenvolvimento do projecto.
Objectivo Selecção do projecto que
melhor responda aos pressupostos
enunciados nos Processos de
Concurso, com vista à subsequente
adjudicação da prestação de serviços,
por Ajuste Directo, ao concorrente
classificado em primeiro lugar.
Objecto Elaboração de projecto,
desenvolvido ao nível de “Estudo
Prévio simplificado”, de um Centro
Escolar de tipologia EB1/JI, para um
total de 350 alunos, 150 de Educação
Pré-Escolar e 200 do 1.º Ciclo do
Ensino Básico.
Júri Constituído por três elementos,
integrará dois Arquitectos, um dos
quais designado pela OA-SRN.
Prémios Está prevista a atribuição
de três Prémios pecuniários de,
respectivamente, 10 000, 5 000 e 
3 000 euros, e duas Menções
Honrosas de natureza não pecuniária.
Processo de Concurso Encontra-se
disponível para consulta nas Secções
Regionais da Ordem, e na Secção
Administrativa do Departamento de
Desenvolvimento e Obras Públicas
do Município de Vagos, durante os
respectivos horários de funcionamento.

As cópias do Processo de Concurso,
constituído por peças em suporte
papel e digital, podem ser adquiridas
na Câmara Municipal de Vagos. 
O custo de cada um dos Processos 
é de 50 euros (+ IVA). 
Calendário
Anúncio – publicação em D.R. n.º 107,
de 04 de Junho de 2008;
Fornecimento do Processo de
Concurso – até à data limite de
entrega dos trabalhos;
Pedidos de esclarecimento – até 26
de Junho de 2008;  
Respostas aos pedidos de esclareci-
mento – até 18 de Julho de 2008; 
Recepção dos trabalhos – até 11 de
Agosto de 2008; 
Acto Público do Concurso (abertura
dos trabalhos) – no 1.º dia útil
imediato à data limite para a
recepção dos trabalhos;
Município de Vagos
Rua da Saudade, 3840-420 Vagos
Tel. 234 799 600. Fax 234 799 607.
OA-SRN, Pelouro da Encomenda
Rua D. Hugo, 5-7
4050-305 Porto
Tel. 222 074 250. Fax 222 074 259.
concursos@oasrn.org

PRÉMIO SECIL 
DE ARQUITECTURA 2008
ENTREGA DE CANDIDATURAS 
ATÉ 18 DE AGOSTO
O concurso nacional tem o objectivo
de incentivar e promover o
reconhecimento público de autores
de obras que, incorporando o
material que constitui o núcleo da
actividade da Secil – o cimento,
constituam peças significativas no
enriquecimento da arquitectura
portuguesa. 
As obras candidatas - edifícios e
conjuntos arquitectónicos - devem,
em simultâneo: 
a) ter sido concluídas nos anos de
2006 ou 2007, em qualquer país; 
b) ser da integral autoria de
arquitectos inscritos na Ordem dos
Arquitectos; 
c) utilizar o betão armado como
elemento predominante das suas
estruturas resistentes.
Os documentos de suporte à
candidatura, apresentada por
iniciativa do(s) seu(s) autor(es),
dirigidos ao Júri do Concurso, devem
dar entrada nas sedes da Ordem dos
Arquitectos, em Lisboa (Travessa do
Carvalho 23) e no Porto (Rua de D.
Hugo), até 18 de Agosto de 2008. 
Regulamento disponível em
www.arquitectos.pt/?no=
4040521077:062008

EM PREPARAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA 
A ELABORAÇÃO DO PROJECTO 
DA SEDE DO NÚCLEO DOS
ARQUITECTOS DA REGIÃO 
DE COIMBRA
Entidade Promotora OA-SRN 
OA-SRN, Pelouro da Encomenda
Rua D. Hugo, 5-7
4050-305 Porto
Tel. 222 074 250. Fax 222 074 259.
concursos@oasrn.org

PRÉMIOS FAD 2008
SEIS FINALISTAS PORTUGUESES
Dos 55 nomeados, seleccionados
entre 489 candidaturas, para os
Prémios FAD 2008, seis finalistas são
portugueses, quatro na categoria de
arquitectura, um seleccionado para a
categoria Intervenções Efémeras e
um ao Prémio Pensamento e Crítica. 

ARQUITECTURA 
Burgo Empreendimento, 
Edifício de Escritórios e Comércio
Av. da Boavista, 
Porto
Eduardo Souto de Moura
Souto Moura Arquitectos
Duas Habitações para Turismo Rural
Quinta da Bouça D'Arques, 
Vila de Punhe
Paula Sousa Pinheiro
Produto Urbano, Arquitectura 
e Planeamento, Lda
Centro de Educação e Interpretação
Ambiental da Área Protegida 
do Corno de Bico
Chã de Lamas, Vascões, 
Paredes de Coura
Filipa de Castro Guerreiro, 
Tiago Macedo Correia
Atelier da Bouça
Museu do Farol de Santa Marta
Av. Frei Humberto II de Itália,  
Cascais
Francisco Aires Mateus, 
Manuel Aires Mateus
Aires Mateus

INTERVENÇÕES EFÉMERAS
VIP3
Very Irregular Polyhedric Room
Casa da Música , 
Porto
Nuno Grande

Os Prémios, que celebram na actual
edição 50 anos e são atribuídos no
âmbito da Península Ibérica, têm um
carácter honorífico e prevêem a
atribuição de um Diploma às Obras
Finalistas e às Obras Premiadas, e
de um galardão às Obras Premiadas.
O Júri é presidido pelo Arq. Eduard
Bru e constituído pelos arquitectos
Stephen Bates, Sancho Páramo
Cerqueira, Sílvia Farriol e, pelo
português, Guilherme Machado Vaz,
contando ainda com a participação
da arquitecta de interiores Olga de
la Cruz, da jornalista Anatxu
Zabalbeascoa e do engenheiro Júlio
Martínez Calzón.
Os vencedores serão conhecidos a 9
de Outubro. 

PRÉMIO PENSAMENTO E CRÍTICA
O livro «Os Fantasmas de Serralves»
de André Tavares, da Colecção
“Equações de Arquitectura” da Dafne
Editora, foi um dos finalistas ao
Prémio Pensamento e Crítica 2008.

Neste Prémio, que distingue textos,
livros ou revistas sobre arquitectura,
foi já anunciado o vencedor, o livro
«Escritos Críticos», de Juan Daniel
Fullaondo (1936-1994), uma
antologia de textos sobre
arquitectura internacional
publicados na revista “Nueva Forma”,
entre 1966 e 1974, agora
recuperados por María Teresa Muñoz
para a editorial Mairea Libros. O Júri,
Carles Martí, Carles Muro e Miquel
Adrià, concedeu um prémio especial
ao conjunto do trabalho da editorial
de la Fundació Caixa d'Arquitectes. 

Lista de finalistas e informações 
http://arquinfad.org/

CONCURSOS

RESULTADOS
PRÉMIO DE ARQUITECTURA EM TIJOLO DE FACE À VISTA – CVG 2005/07
A Cerâmica do Vale da Gândara (CVG) procedeu, no dia 21 de Maio de 2008,
na sala Sophia de Mello Breyner no Oceanário – Parque Expo, em Lisboa, à
entrega da 3.º edição dos Prémios de Arquitectura em Tijolo de Face à Vista 
– CVG 2005/07. 
O Júri foi presidido pela Arq. Teresa Novais (designação conjunta pela 
OA-SRN, CVG e Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro – CTCV) e integrou os
arquitectos Joaquim de Almeida (designado pela OA-SRN) e Luís Gonçalves
(designado pela OA-SRS), o Eng. Augusto Vaz Serra (designado pelo CTCV) e o
Administrador da CVG, Manuel Tedim Maia.

PRÉMIO CATEGORIA ABSOLUTA
Arq. Rui Manuel Oliveira Afonso da Silva Incubadora de Empresas da Figueira da Foz

PRÉMIO CATEGORIA JOVEM ARQUITECTOS 
Arqs. Sara Antunes e Mário Ferreira 
Moradia Unifamiliar do Loteamento do Pinhal Verde, Lote 5



9 > 31 JULHO 
CICLO ESPAÇO LIVRE 
Sede nacional, todos os dias da
semana entre as 10 e as 19h
Uma exposição resultado do trabalho
conjunto de dois elementos do
gabinete moov e de 10 jovens do
Centro Educativo Padre António de
Oliveira, ao longo de cinco semanas,
no âmbito de um programa de
reinserção social pela arte destinado
a menores detidos em centros
educativos – Tecer a Cidade. 
9 JUL, 19H Conferência inaugural 
da exposição.

11 JULHO > 17 AGOSTO 
22 CASAS DE EDUARDO SOUTO
DE MOURA
Espaço A, Casa Municipal da Cultura
Fernando Távora, Praça da
República, Aveiro 
Todos os dias (excepto segundas)
das 14 às 19 h
11 JUL, 18H30 Inauguração da
exposição
Está prevista uma palestra
proferida pelo Arq. Eduardo Souto
de Moura, em data a anunciar.
NAAV - Núcleo de Arquitectos de Aveiro 
Tel. 234 426 461 

> 17 AGOSTO
LE CORBUSIER, ARTE DA
ARQUITECTURA
Museu Colecção Berardo, Praça do
Império, Lisboa. Todos os dias das 10
às 19h; à sexta, até às 22h. Entrada
gratuita.
A maior retrospectiva do trabalho do
«arquitecto do século», uma
exposição do Vitra Design Museum,
em colaboração com o Royal
Institute of British Architects (RIBA),
o Netherlands Architecture Institute
(NAI Rotterdam) e a Fondation Le
Corbusier. É complementada com a
exposição «Construção-
Composição» que testemunha a
relação excepcional que nasceu
entre o fotógrafo Lucien Hervé 
e Le Corbusier.
«Le Corbusier (1887-1965) é
considerado o arquitecto mais
importante do século XX. 
Os seus edifícios, os seus livros, e até
os seus característicos laços e óculos
de massa pretos afectam a nossa
ideia de arquitectura moderna e de
Modernismo em geral. 
Apesar das críticas que o seu
trabalho enfrentou, Le Corbusier
influencia ainda hoje a arquitectura
e o planeamento urbanístico. Deste
modo, esta exposição propõe uma
perspectiva decididamente
contemporânea, tendo em
consideração as mais recentes
pesquisas e o discurso actual em
torno de Le Corbusier. A exposição
também pode ser vista como uma

introdução à obra de um arquitecto
que – para as gerações mais jovens
em particular – define uma parte da
história do século passado. 
Três categorias relativamente
autónomas – Contextos, Privacidade
e Publicidade e Arte Construída –
destacam os temas-chave da obra de
Le Corbusier: o seu fascínio pela
metrópole moderna, o seu
entusiasmo pelo Mediterrâneo e
pelo Oriente, a sua inclinação para as
formas orgânicas na década de
1930, e o seu interesse pelas novas
tecnologias e pelos media. Só no
contexto destes e doutros aspectos
é possível proporcionar um
entendimento completo de uma
obra que se expressa numa
interacção cada vez mais intensa
entre a arquitectura, o urbanismo, a
pintura, o design, o cinema e outras
disciplinas.»
Texto de Mateo Kries (curador, Vitra
Design Museum)
Tel. 213 612 400. 
www.museuberardo.com

> 14 SETEMBRO
EXPO ZARAGOZA 2008
ÁGUA E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
A Exposição Internacional de
Saragoça decorre num recinto 
de 25 hectares localizado a Oeste 
da cidade de Saragoça, ao longo das
margens do rio Ebro. A participação
lusa tem como tema «Os três rios 
e as três bacias hidrográficas
portuguesas mais importantes -
Douro, Tejo e Guadiana». 
O pavilhão de Portugal, com projecto
de Arquitectura e conteúdos de Bak
Gordon Arquitectos, «é pensado
como um todo contínuo no espaço e
no tempo. Assumimos a metáfora
primordial do Rio – tema mobilizador
do evento – correndo da nascente
até à foz – sempre diverso mas
mantendo uma personalidade forte
e inconfundível. Guião expositivo,
arquitectura, design, participação
artística e dados científicos são
fundidos num discurso único,

permitindo a imersão total do
visitante. Os dois espaços públicos
fundamentais do Pavilhão (área
expositiva e Portugal Compartilha)
marcam dois momentos e duas
atitudes distintas de experimentar o
espaço. (...)» 
A exposição «21 Projectos do Século
XXI - Reflexos de Arquitectura
Portuguesa na década actual» está
patente no espaço «Portugal
Compartilha».
11 JUL é Dia de Portugal
na “Expo 2008”.
www.expo2008-portugal.com/
PresentationLayer/conteudo.aspx?
menuid=49&exmenuid=41

> 1 NOVEMBRO
LISBOA – 1758 O PLANO 
DA BAIXA – HOJE
Pátio da Galé, Praça do Comércio,
Lisboa
Exposição organizada pelo pelouro
do Urbanismo e Planeamento
Estratégico com apoio do pelouro 
da Cultura da Câmara Municipal de
Lisboa no âmbito das comemorações
dos 250 anos do plano aprovado pelo
Marquês de Pombal para a zona da
Baixa de Lisboa.
A exposição é organizada em parceria
com a Associação de Turismo de
Lisboa e tem coordenação científica
dos arquitectos Ana Tostões, da
Universidade Técnica de Lisboa, 
e de Walter Rossa, da Universidade
de Coimbra. 

A SUL
Sílvia Leiria Viegas, arquitecta
Tatiana Mourisca, arquitecta
Tel. 213 241 140/77
formacaocontinua@oasrs.org,
formacao2@oasrs.org 
PROGRAMAS PORMENORIZADOS, 
FICHAS DE INSCRIÇÃO E PREÇÁRIO 
EM WWW.OASRS.ORG

DATA A DEFINIR
JULHO/SETEMBRO 
NOVO REGIME JURÍDICO DOS
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO
FORMADOR Dr.ª Cristina Siza Vieira
DURAÇÃO 5h
O Decreto-Lei n.º 39/2008, de 10 de
Março, que entrou em vigor 30 dias
após esta data, estabelece o Novo
Regime Jurídico da Instalação,
Exploração e Funcionamento dos
Empreendimentos Turísticos e
assenta em três princípios básicos:
simplificação, responsabilização e
qualificação da oferta.

SETEMBRO
URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO 
– REGIME JURÍDICO
FORMADOR Dr. José Saraiva de Lemos
DURAÇÃO 7h
Uma vez que foi revisto o Regime
Jurídico da Urbanização e Edificação
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º
555/99, de 16 de Dezembro,
repetiremos, em data a anunciar,
uma acção de formação que
esclareça os arquitectos sobre a
nova regulamentação. 
A Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro,
procede à sexta alteração ao
referido Decreto e entrou em vigor
a 3 Março de 2008. 
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.

SETEMBRO/OUTUBRO
10 ANOS DEPOIS DA EXPO’98:
CIDADE IMAGINADA/CIDADE
CONCRETIZADA
Passados dez anos sobre o evento, a
OA-SRS promove um debate sobre o
legado da Exposição e as suas
consequências sociais e urbanísticas. 

OUTUBRO/NOVEMBRO
CURADORIA EM ARQUITECTURA 
A OA-SRS organiza, com a
colaboração da arquitecta Rita
Palma, um seminário sobre o tema
«Curadoria em arquitectura» com o
objectivo de desencadear uma
discussão alargada entre os
profissionais de arquitectura,
curadores e críticos de arquitectura.

"Ao contrário da Curadoria de Arte,
que de alguma forma está enraizada
nos hábitos culturais e sociedades
contemporâneas, a Curadoria de
Arquitectura - e aqui reportamo-nos
a um plano nacional - tem ainda uma
extensa trajectória por percorrer.
Sobretudo no que diz respeito
àqueles que nos parecem ser os
principais desafios da mesma: a sua
pertinência nas esferas curatoriais e
ainda o reconhecimento público do
papel do Curador de Exposições de
Arquitectura." RITA PALMA

NRAU/MAEC
FORMAÇÃO DE FORMADORES/PERITOS
A Presidência do Conselho de
Ministros e os ministérios das
Finanças e da Administração
Pública, do Ambiente, do
Ordenamento do Território e do
Desenvolvimento Regional e das
Obras Públicas, Transportes e
Comunicações publicaram, a 27 de
Março, a Portaria n.º 246/2008.
A portaria prorroga por um ano,
contado a partir de 4 de Novembro
de 2007, o prazo previsto no artigo
19.º da Portaria n.º 1192 -B/2006, de
3 de Novembro. Durante este
período, os técnicos podem
continuar a realizar vistorias sem
formação acreditada na aplicação
do MAEC desde que inscritos nas
respectivas ordens ou associações
profissionais, e com experiência
profissional não inferior a cinco
anos, incluindo o tempo de estágio.

EMPRESAS DE ARQUITECTURA 
E PROFISSIONAIS LIBERAIS:
MECANISMOS FISCAIS
A acção de formação pretende
esclarecer os arquitectos sobre os
mecanismos fiscais aplicados aos
profissionais liberais e às empresas 
de arquitectura.

QUATRO ACÇÕES NA ÁREA
COMPORTAMENTAL
FORMADORES Perfil – Psicologia e
Trabalho, Lda.
A Perfil é uma empresa de formação 
e consultoria que actua na área do
desenvolvimento dos activos
humanos das empresas e
organizações.
NEGOCIAÇÃO EM ARQUITECTURA
O objectivo é desenvolver nos
participantes competências ao nível 
da comunicação, adequando-a aos
diferentes interlocutores.
APRESENTAÇÃO E DEFESA DE UM
PROJECTO 
O objectivo é desenvolver nos
participantes competências ao nível
dos métodos e técnicas que
facilitem a preparação e condução
de apresentações persuasivas e
motivadoras.

GESTÃO DE PESSOAS E EQUIPAS
O objectivo é desenvolver nos
participantes competências nos
domínios da liderança,
coordenação, formação, avaliação
de desempenho, gestão de conflitos
e expectativas, motivação e
cumprimento de objectivos.
GESTÃO E COORDENAÇÃO DE REUNIÕES 
O objectivo é desenvolver nos
participantes competências ao nível da
identificação de métodos e técnicas de
gestão do tempo. Pretende-se
potenciar a eficácia e eficiência pessoal,
do planeamento de actividades, da
optimização do tempo e da condução 
de reuniões orientada com o intuito 
de obter melhores resultados.

A NORTE
PELOURO DA FORMAÇÃO (FORMAÇÃO CONTÍNUA)
Miguel Nery [responsável de formação]
Bárbara Belo [coordenação de formação]
T. 222 074 258
formacao.continua@oasrn.org
www.oasrn.org > Formação

ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE 
A OA-SRN é um dos parceiros deste
Ciclo de Acções de informação sobre
o regime jurídico das acessibilidades
promovido pela Área Metropolitana
do Porto (AMP), Provedoria Metropo-
litana dos Cidadãos com Deficiência
e Câmaras Municipais da AMP.
O objectivo, no qual a OA-SRN investe
fortemente, estando presente em
todas as sessões, é informar,
estudar, reflectir e conhecer de
modo amplo as exigências teórico-
-práticas do novo regime jurídico das
acessibilidades, e outros diplomas
legais associados, através da
presença de especialistas de
diferentes áreas: arquitectos,
engenheiros, designers, juristas,
economistas.
As próximas sessões decorrem nos
dias 25 de Setembro, 23 de Outubro
e a sessão final decorre a 20 de
Novembro com a apresentação de
Conclusões e Resultados, sendo
também objectivo deste ciclo, a
publicação das conclusões sob a
forma de manual de boas práticas.
As sessões são gratuitas, em cada
uma será entregue um certificado 
de participação. As confirmações de
presença devem ser enviadas para 
o e-mail: pcorreia@amp.pt 
Mais informações no sítio da Área
Metropolitana do Porto,  www.amp.pt
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AGENDA FORMAÇÃO

ORDEM DOS ARQUITECTOS E AD URBEM 
FIRMARAM PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO
Os presidentes das duas instituições, Arq. João Belo Rodeia e Dr
Cláudio Monteiro, assinaram no dia 18 de Junho um protocolo que
visa estreitar as relações de cooperação e intercâmbio entre
ambas.
O protocolo foi assinado na sede nacional da Ordem e tem como
objecto o desenvolvimento concertado de programas, projectos e
acções, de âmbito nacional e internacional:

❚ na promoção da arquitectura, do ordenamento de gestão do ter-
ritório, do direito do urbanismo e da construção;
❚ na valorização e qualificação do arquitecto e outros profissio-
nais relevantes para os domínios a que se dedicam as instituições;
❚ em intercâmbios culturais, científicos e técnicos;
❚ no acesso a centros e redes de conhecimento e informação.
Com uma duração de três anos, o protocolo prevê também a utili-

zação mútua de espaços e equipamentos, como se verificou no
mesmo dia 18 de Junho, com a realização da VI.ª conferência do
ciclo «Direito à Cidade. Os direitos urbanos dos cidadãos e a trans-
formação da cidade» – Concertação Urbanística e Perequação –
proferida pelo professor da Faculdade de Direito da Universidade
de Roma, Paolo Urbani, organizada pela Associação para o Desen-
volvimento do Direito do Urbanismo e da Construção, Ad Urbem.
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Do lado do poder, Cottinelli Telmo e Pardal Monteiro que, desde a morte física (1943), mas

sobretudo "política" de Duarte Pacheco (Portas, 1978: 729), sentiam perigar a situação

profissional e estatutária que o ministro tinha promovido e fomentado. Por outro lado, a

esperada emergência da geração dos "nascidos com a República" (Portas, 1978: 707),

pontuada por um conjunto de personalidades profissionais de que se destacam Keil do

Amaral e, muito directamente ligados às propostas do Movimento Moderno, Losa, Godin-

ho e Viana de Lima.

Começa a ganhar força o lobby industrialista; inaugura-se a “era Ferreira Dias” (Portas,

1978: 725-729) com a publicação do livro Linha de Rumo (1945) do engenheiro e ministro

Ferreira Dias. É o início de um período de viragem nas perspectivas da débil economia por-

tuguesa. A prioridade ao fomento das infra-estruturas industriais vai-se sobrepondo ao

teatro de exaltação do poder do Estado Novo, cujo cenário permitiu a construção de tan-

tos equipamentos e ofereceu trabalho a tantos arquitectos. Mas o enfraquecimento do

papel do Estado como cliente único e generoso não se limitava ao efeito directo da escas-

sez de encomenda, até porque acabaria por chegar o tempo das barragens e das suas

estruturas de apoio técnico, social e turístico. Com o advento da política de industrializa-

ção emerge uma súbita exaltação do papel dos técnicos que colocam o seu saber ao servi-

ço do desenvolvimento industrial – os "cientistas" e os engenheiros (Rosas, 1990: 424-

426) – que se vêem promovidos, os primeiros, e consagrados, os segundos, a agentes

privilegiados da concretização dos novos planos e ganham lugar na ribalta dos obreiros da

nação, quiçá substituindo os arquitectos que, com a preciosa ajuda de Duarte Pacheco, a

esse lugar tinham ascendido.

Perante tão fortes motivações, é de crer que os homens da liderança do Sindicato Nacio-

nal dos Arquitectos (SNA), Cottinelli, Pardal Monteiro, Jacobetty, não deixassem escapar a

oportunidade de realizar um grandioso Congresso – com o patrocínio do Governo – que,

para mais, iria decorrer em paralelo com o 2.º Congresso Nacional de Engenharia, cuja

inauguração foi comum.

Para uma parte bastante representativa dos quase 200 participantes no Congresso,

porém, as motivações eram bem outras. Por um lado é inegável que a chamada segunda

geração de arquitectos modernos, constituída em grande parte por gente formada nos

ateliers dos da primeira geração, tinha acrescentado alguma mais-valia teórica à intuição

projectual dos seus antecessores. Ao desejo de não deixar de fazer em moderno substitu-

ía-se cada vez mais a impossibilidade de fazer qualquer outra coisa que não o moderno.

Esta consciencialização, quando confrontada com as ridículas imposições estilísticas que

as instituições estatais cada vez mais faziam, ratificadas pela pequena e média burgue-

sias, gerava um progressivo mal-estar nos meios profissionais, que um dia inevitavelmen-

te teria de transbordar.

Por outro lado, passados que estavam os felizes e prósperos anos 30, a economia da gue-

rra começava a provocar graves mossas sociais. O surto de greves e motins despoletado

durante os anos da guerra pelo campesinato pobre do norte e centro do país, pelos assa-

lariados rurais do sul e pelo operariado industrial, cabalmente escamoteado pelos meios

de comunicação da época, à excepção da imprensa comunista clandestina, sabe-se hoje

ter atingido uma dimensão e uma extensão próximas da escala do movimento insurreccio-

nal contínuo e continuado. 

Começa a ser impossível para os arquitectos mais jovens e menos obsequiados com as

encomendas públicas da década anterior dissociar a reivindicação da utilização das lin-

guagens do Estilo Internacional de reivindicações de carácter socioeconómico, congrega-

das pelo pressentimento de uma contestação mais activa e sistemática ao regime. Come-

ça, por consequência, o tempo em que "falar de arquitectura moderna é inevitavelmente

falar de um problema político" (Botelho, 1987: 17).

Prevenindo uma estratégia de intervenção no Congresso, os profissionais mais dinâmicos

desta segunda geração, congregados por Keil, Losa, Godinho e Viana de Lima, mas tam-

bém Mário Bonito, Cassiano Barbosa, Matos Veloso, Lobão Vital e outros tantos, associam-

se em estruturas – as Iniciativas Culturais Arte e Técnica, ICAT, em Lisboa, em 1946, e a

Organização dos Arquitectos Modernos, ODAM, no Porto, em 1947 – cujos propósitos, cau-

telosamente confessados, propunham a divulgação da arquitectura moderna, mas cuja

eficácia real se revelou na motivação para a referida estratégia, "por forma a utilizá-lo [ao

Congresso] como cavalo de Tróia" (Portas: 1978, 734).

De facto, ao percorrer os testemunhos do Congresso de 48, ressalta aquela inevitável dua-

lidade entre o propósito dos arquitectos do SNA e do status de levar a cabo um Congresso

"bem comportado", de apologético agradecimento ao mecenato estatal e de sobranceira

e "sã" discussão de algumas opções meramente disciplinares, meramente técnicas,

meramente conjunturais, e o posicionamento profundamente crítico da maioria das

comunicações, o seu contundente tom de desagravo em relação à situação da profissão e

do ensino, a consciência política que revela, por vezes numa frontalidade e num radicalis-

mo surpreendentes.

Assim, perfiladas em dois grandes temas, A Arquitectura no Plano Nacional e O Problema

Português da Habitação, sucederam-se as comunicações. Aberta a sessão para o primei-

ro tema, Pardal Monteiro, através de duas comunicações, deixa bem expressa a sua dis-

tância em relação aos historicistas do século XIX, mas vai dizendo que cumpre aos presen-

tes "reconduzir a Arquitectura à sua verdadeira tradição", honrando-a com o "brio de

portugueses ao serviço dos Portugueses".

Paulo Cunha, depois de considerações sobre as condicionantes socioculturais do exercício

da profissão, solta a conclusiva constatação de que "a Arquitectura em Portugal precisa de

encontrar a sua real expressão e carácter apropriado". Depois de um timorato ataque pro-

ferido por Ernâni Nunes Soares contra aqueles "que se baseiam na história para defender

determinadas formas na arquitectura nacional" coube a Mário de Oliveira desferir o já

esperado golpe na arquitectura do Estilo Internacional. Golpe frontal e inequívoco, lançado

contra todos os que "em vez de se preocuparem a imitar os Wrights, os Corbusiers, etc.,

deveriam antes tentar estudar uma arquitectura portuguesa, procurando estilizar os nos-

sos elementos construtivos tradicionais".

Mário Bonito e a dupla Herculano Neves e Celestino Castro não se coíbem de manifestar ao

Congresso que estavam dispostos a lutar arduamente pela coerência de fazer moderno.

Logo vem Cottinelli, presidente do Congresso, dizer claramente aquilo que Pardal Montei-

ro só ousara sugerir: que há dois tipos de "novo"; exemplifica com a via mussoliniana as vir-

tudes de uma arquitectura inovadora, suportada por fortes raízes socioculturais, e argu-

menta que a melhor prova da falência da outra via, a arquitectura internacionalista, "— e

porque não dizê-lo ‘comunista‘ —", é a Rússia.

Até ao final do primeiro tema assiste-se às descontentes intervenções dos profissionais

mais críticos do status. Com poucas excepções, a toada de forte descontentamento passa

a ser unânime, apoiada numa avaliação realista da situação cultural do país, enlevada pela

mordacidade possível na crítica ideológica e quase sempre iluminada pelos estimulantes

faróis da ASCORAL e da Carta de Atenas.

Entre elas, sublinhe-se a de Luís José Oliveira Martins, porventura uma das mais pertinen-

tes, que refere com determinação e propriedade os cinco pontos para uma nova arquitec-

tura e expressa, de modo claro e inequívoco, a fatalidade do elo simbiótico que liga a

arquitectura e o urbanismo modernos. Como transparece em longas e profusas citações,

a sua escrita tem como motivo primordial o tributo à obra de Le Corbusier. Manière de Pen-

ser l’Urbanisme, Propos d’Urbanisme e a Carta de Atenas emolduram toda a prosa, L’Es-

prit Nouveau, La Sarraz, Ville Radieuse e a Carta de Atenas são referidos como marcos

decisivos de um “caminho” que vinha a ser apontado desde o início do século e que se insi-

nuava em todas as latitudes, do Brasil à Suécia.

Embora os dois temas do Congresso se tornassem um mero pretexto para se falar da per-

tinência da arquitectura moderna, é forçoso reconhecer que é no segundo que os con-

gressistas encontram uma motivação mais forte para dissertar sobre a prática possível

dessa arquitectura e sobre a obsolescência dos obstáculos que lhe eram colocados. As

condições da habitação urbana e suburbana tinham atingido, nestes anos da guerra e do

imediato pós-guerra, um estado extremo de degradação. O caudal de gente que fugia à

miséria do meio rural agravava galopantemente a já dramática situação da inexistência

de infra-estruturas urbanas capazes de dar resposta às carências mais elementares

(Rosas, 1990, 345). A Habitação ocupava, assim, um posto privilegiado no debate, por-

quanto permitia falar de um grave problema que assolava o país – de uma tal gravidade

que à própria organização do Congresso foi impossível escamoteá-lo – e daí transitar para

as redenções doutrinárias da Carta de Atenas e da ASCORAL.

Matos Veloso inicia este segundo tema com uma comunicação de uma dureza crítica que

transcende em muito a análise estrita das perspectivas profissionais. Logo a seguir,

Lobão Vital retoma, num discurso admiravelmente culto e informado, os tópicos politica-

mente comprometedores da análise da situação social, reforçando as propostas higienis-

tas e as múltiplas vantagens da casa colectiva como solução para o problema da habita-

ção. Sintomático é o modo como cita Ferreira Dias, que reagira à glorificação da aldeia de

Monsanto, conotando directamente a exaltação da ruralidade proposta pelo aparelho do

poder com a vontade de manter o atraso social e económico do país.

A reforçar a defesa da construção em altura, o fim do divórcio cidade-campo e, embora

moderadamente, a gravidade da carência de habitações económicas estão também os

jovens João Simões, Huertas Lobo e Castro Rodrigues, com um texto que pretende asso-

ciar a objectividade da solução do problema habitacional à racionalidade tecnológica da

construção moderna.

É então que Teotónio Pereira e Costa Martins vêm desconcertar o apologético coro da

adaptação directa das teorias dos CIAM e da Carta de Atenas à situação nacional. Fazendo

uso de uma argumentação de raiz sociológica, que não escamoteia as diferenças entre os

grupos sociais, propõem soluções diversas para cada caso. Assim defendem, por exemplo,

a construção em altura para a "classe média", não para a "classe proletária", acrescentam

um estudo analítico dos espaços interiores requeridos por cada uma das "classes", e con-

cluem que as "unidades habitacionais" só têm razão de ser quando incorporadas em "uni-

dades de vizinhança", onde possam coexistir os diferentes grupos sociais. Estava esboça-

da a crítica à ortodoxia moderna que dominou o Congresso.

Significativo é o facto de que, na acta das conclusões deste segundo tema, como de resto

já em certa medida na do primeiro, são desprezadas as contradições que as várias comu-

nicações traduzem e, a despeito do inequívoco ambiente do Congresso, são valorizadas as

fracas oposições ao louvor do Estilo Internacional. 

O tom e o sentido genérico das comunicações não permitem qualquer espaço para dúvi-

das; o Congresso tinha consagrado as doutrinas que emolduravam a prática da arquitec-

tura moderna e do Estilo Internacional. E a geração de arquitectos que o levou a cabo, ou

mais precisamente, a emergente transição de gerações, manifestou quase unanimemen-

te a sua lealdade para com essas doutrinas. Contas feitas, o Congresso afinou maioritaria-

mente pela apologia da inevitabilidade de fazer moderno. E os grandes temas com que o

regime se vinha prevenindo desde o final dos anos 30 para enfrentar essas influências – o

carácter, a história, a ruralidade – foram sendo sistemática e frontalmente refutados, sem

significativas contra-argumentações.

Os problemas que os profissionais de arquitectura punham ao Congresso de 1948 eram,

afinal, problemas que se podiam vir a encerrar em dois grandes círculos: o da luta pelo

direito ao usufruto da contemporaneidade no acto do projecto, acrescido do emotivo

paralelismo com a luta pela concessão das outras liberdades, menos dissimuláveis na

poeira corporativa dos assuntos do foro técnico; e o do clamor pela vontade de intervir a

uma outra escala que não a do edifício isolado e desagregado, ou melhor, o da desespe-

rante constatação de que nada, nem o poder, nem o país, nem eles próprios – e vejam-se

as críticas ao ensino –, estava preparado para essa intervenção. E é algures, no espaço

impreciso que permeia entre as fronteiras destes dois círculos, que se pode colocar a

questão de saber em que medida a grande contradição deste Congresso – a adopção ime-

diata e apaixonada das teorias dos CIAM face à gritante inexistência de uma prática urba-

nística inovadora e continuada (Portas, 1978: 725-729) – terá sido induzida a partir das

suas motivações ainda tão necessariamente decorrentes da contestação directa ao asfi-

xiante cerco político e cultural do regime, que dificilmente se lhes poderia imputar a

acrescida responsabilidade de abarcar a síntese motriz da Ville Radieuse ou da Cidade

Socialista.

Não obstante essa distância, os arquitectos desta segunda geração escolhiam como

ponto de partida a recusa liminar da ideia de ruralidade como modelo – os arquitectos do

Congresso são a favor de uma imagem desenvolvida e urbana para o país. A estabilidade

do poder estava dependente da estagnação do país. O Congresso ergueu-se, sobretudo,

contra este estado de coisas. A prova deu-a o governo, pouco tempo depois, quando demi-

tiu Keil da primeira direcção eleita do SNA.

E no entanto, sempre que surge a questão de avaliar até que ponto este Congresso foi

determinante para o rumo futuro da arquitectura em Portugal, predomina a memória da

corajosa reivindicação de uma prática inovadora, liberta de formalismos retrógrados,

mas desligada da utopia, muito afastada de uma teoria urbana dependente das transfor-

mações sociais e, nessa condição, malogradamente condicionada à redutora escala do

edifício. 

ADAPTADO DE TEXTO COM O MESMO NOME DA AUTORIA DE JOSÉ ANTÓNIO BANDEIRINHA
in Quinas Vivas, Porto, FAUP, 1996: 120-141 [1.ª edição do autor policopiada, 1993].
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A FRAGILIDADE DO POSSÍVEL 
E A SOLIDEZ DO IMPOSSÍVEL
1948/2008, 60 ANOS DO 1.º CONGRESSO NACIONAL DE ARQUITECTURA

COMUNICAÇÕES APRESENTADAS
TEMA I A Arquitectura no Plano Nacional

❙ A ARQUITECTURA NO PLANO NACIONAL Porfírio Pardal Monteiro

❙ ASPECTOS QUE URGE CONSIDERAR NA EVOLUÇÃO DA ARQUITECTURA 

NACIONAL Paulo de Carvalho Cunha

❙ DA FUNÇÃO DO ARQUITECTO E DOS FACTORES QUE INTERVÊM 

NA SUA MÁ ORIENTAÇÃO Ernâni Nunes Soares

❙ A ARQUITECTURA NO PLANO NACIONAL Mário de Oliveira

❙ A TRADIÇÃO NA ARQUITECTURA Porfírio Pardal Monteiro

❙ REGIONALISMO E TRADIÇÃO Mário F. Bonito

❙ EM QUE SE FALA DE UMA PRETENDIDA FEIÇÃO NACIONAL A DAR À OBRA ARQUITECTÓNICA 

E TANTAS VEZES INVOCADA Herculano Neves e Celestino Castro

❙ ARQUITECTURA NACIONAL – ARQUITECTURA INTERNACIONAL José Ângelo Cottinelli Telmo

❙ EXPRESSÃO, CONSEQUÊNCIA DA FUNÇÃO Miguel Jacobetty Rosa

❙ A FORMAÇÃO DOS ARQUITECTOS Francisco Keil do Amaral

❙ O ENSINO DA ARQUITECTURA EM PORTUGAL José Manuel F. M. Galhardo Zilhão

❙ O ENSINO DA ARQUITECTURA EM PORTUGAL Cândido Palma Teixeira de Melo 

e Francisco da Conceição Silva

❙ DO ENSINO AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO João Simões e Francisco de Castro Rodrigues

(tirocinante)

❙ DO JULGAMENTO DOS PROJECTOS DE ARQUITECTURA Porfírio Pardal Monteiro

❙ DO ARQUITECTO E DOS CRÍTICOS, DA ARQUITECTURA E DA CRÍTICA Fortunato Cabral

❙ OS REGULAMENTOS DA CONSTRUÇÃO URBANA E A SUA REPERCUSSÃO 

NAS SOLUÇÕES MODERNAS António Guilherme Matos Veloso

❙ ASPECTOS MORAIS E MATERIAIS DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO 

DE ARQUITECTO José Ângelo Cottinelli Telmo

❙ CORRECÇÕES AO REGULAMENTO DOS HONORÁRIOS 

DOS ARQUITECTOS Fernando da Cunha Leão

❙ ARQUITECTURA E URBANISMO Arménio Losa

❙ A ARQUITECTURA E AS NOVAS FÁBRICAS Arménio Losa

❙ TAREFAS DO ARQUITECTO Mário Bonito

❙ A PROFISSÃO DE ARQUITECTO NAS COLÓNIAS João Simões

❙ DA NECESSIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO DO ARQUITECTO I. Peres Fernandes

❙ A ARQUITECTURA DE HOJE E AS SUAS RELAÇÕES 

COM O URBANISMO Luís José Oliveira Martins

❙ DE ALGUNS FACTORES QUE INTERVÊM NA LIMITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

PROGRESSIVO DA ARQUITECTURA E DO URBANISMO Luís José Oliveira Martins

❙ RELATÓRIO DAS TESES APRESENTADAS AO TEMA I Inácio Peres Fernandes

TEMA II O Problema Português da Habitação

❙ HABITAÇÃO RURAL E URBANISMO António Guilherme Matos Veloso

❙ A CASA, O HOMEM E A ARQUITECTURA António Lobão Vital

❙ O PROBLEMA PORTUGUÊS DA HABITAÇÃO Viana de Lima

❙ A RACIONALIZAÇÃO NA HABITAÇÃO E NA URBANIZAÇÃO Miguel Jacobetty

❙ A SOLUÇÃO VERTICAL NA HABITAÇÃO COLECTIVA E OS APOSENTAMENTOS Jorge Segurado

❙ O ALOJAMENTO COLECTIVO João Simões, José Huertas Lobo e Francisco Castro

Rodrigues (tirocinantes)

❙ HABITAÇÃO ECONÓMICA E REAJUSTAMENTO SOCIAL N. Teotónio Pereira 

e M. Costa Martins (estagiários)

❙ CONTRIBUIÇÃO PARA O ESTUDO DO PROBLEMA DA HABITAÇÃO ECONÓMICA 

EM LISBOA Porfírio Pardal Monteiro

❙ INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO Arménio Losa

❙ ESTUDO DE CASAS DE RENDA ECONÓMICA Miguel Jacobetty

❙ RELATÓRIO DAS TESES APRESENTADAS SOBRE O TEMA II Sérgio de Andrade Gomes

PISANDO A LINHA DO MAIS VULGAR DISCURSO
DETERMINISTA, SOBRE O CONGRESSO DE 1948
APETECE DIZER QUE HÁ MOMENTOS NA HISTÓRIA CUJA
INDISPENSABILIDADE OU A INEVITABILIDADE PARECEM 
SER PREPONDERANTES. PORQUE PARA A SUA
CONCRETIZAÇÃO CONVERGIRAM VALÊNCIAS VÁRIAS.
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