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COMUNICADOS
CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS 
A Secção Regional do Sul (OA-SRS) tem vindo a tomar conhecimento, através
dos seus membros, de que muitas instituições não estão a cumprir o novo
Código dos Contratos Públicos (Decreto-Lei 18/2008, de 29 Janeiro) que
entrou em vigor no passado mês de Julho.
Ao fim de dois meses de vigência do novo articulado, a OA-SRS estranha o
reduzido número de concursos para estudos e projectos no âmbito de arqui-
tectura e a quase ausência de relatórios de ajustes directos destes serviços. 
O novo diploma, recorde-se, obriga à realização de concursos públicos para
aquisição de estudos ou projectos de arquitectura cujo valor do contrato
ultrapasse os 25 mil euros, no caso em que as entidades contratantes sejam
entidades públicas.
A nova legislação, que também se aplica a empresas financiadas ou adminis-
tradas por entidades públicas, obriga ainda a que os relatórios dos ajustes
directos sejam publicados no portal www.base.gov.pt para que os contratos
sejam válidos.
Ou seja, em termos genéricos, a nova legislação abrange um maior número
de entidades, limita o recurso aos concursos de «concepção-construção» e
condiciona o recurso ao ajuste directo.
Sucede no entanto que em dois meses, o CCP produziu um número reduzido
de concursos de arquitectura, registando-se uma quase total ausência de
relatórios de ajustes directos no portal respectivo – um balanço que a OA-
-SRS considera pouco auspicioso. 
A OA-SRS condenará o incumprimento do novo Código dos Contratos Públi-
cos, concebido no sentido de resolver as preocupações que existiam com a
encomenda pública designadamente com as derrapagens de custos, prazos
e qualidade, que o recurso a procedimentos como o de «concepção-constru-
ção» tendiam a gerar nas empreitadas de obras públicas.
A OA-SRS considera ainda fundamental clarificar que, num concurso de con-
cepção, a escolha deve incidir não sobre o arquitecto, independentemente
do seu currículo profissional, mas sobre a melhor proposta apresentada a
concurso. É entendimento da Ordem de que apenas apostando na qualidade
dos projectos levados a concurso será possível assegurar a melhor gestão do
erário público bem como a transparência de todo o processo.
A OA-SRS participou nos pareceres no âmbito da consulta pública do Código
dos Contratos Públicos e realizou, em Maio transacto com a colaboração do
escritório Sérvulo e Associados, um seminário sobre a aquisição de serviços
do âmbito da arquitectura. 
O serviço de concursos da OA-SRS, que possui larga experiência neste domí-
nio, encontra-se disponível para dar apoio aos promotores no lançamento
de concursos de concepção, prestando assessoria técnica ao desenvolvi-
mento dos processos.
O CONSELHO DIRECTIVO REGIONAL DO SUL DA ORDEM DOS ARQUITECTOS, OUTUBRO 2008

EDIFÍCIO PARA O LARGO DO RATO
O Conselho Directivo da Secção Regional do Sul (CDRSul) tomou conhecimento que:
❚ na reunião da Câmara Municipal de Lisboa, realizada no dia 30 de Julho de
2008, foi indeferida a proposta de emissão de licença de construção de um
edifício a implantar no Largo do Rato;
❚ o projecto de arquitectura do citado edifício tinha sido aprovado, a 22 de
Julho de 2005, pela Câmara Municipal de Lisboa, estando apenas em aprova-
ção os projectos das especialidades.
O CDRSul considera que:
❚ a aprovação do projecto de arquitectura é constitutiva de direitos para o
requerente, pelo que a proposta de indeferimento, nesta fase, prejudica a
confiança dos cidadãos nos actos da administração pública;
❚ a proposta de indeferimento do processo de licenciamento não tem funda-
mento nem enquadramento legal, porquanto as questões que se prendem
com a estética ou inserção urbana estavam já aprovadas;
❚ o projecto de especialidades apresentado não foi objecto de parecer nega-
tivo por qualquer entidade, com competência na sua apreciação, e constitui
um trabalho técnico, desenvolvido por um conjunto de profissionais, que
respeitaram as normas regulamentares, os preceitos legais e as orientações
municipais aplicáveis;
❚ é essencial a participação dos cidadãos, de forma informada, na construção
da cidade e do território que habitam, tendo nós promovido inúmeras visi-
tas, exposições e debates sobre o exercício da arquitectura, destacando-se a
realização da Trienal de Arquitectura de Lisboa (Junho-Julho de 2007) em
que o edifício em causa esteve exposto e foi apresentado.
Na reunião do CDRSul realizada no dia 7 de Agosto de 2008 foi deliberado:
❚ comunicar publicamente que a proposta de indeferimento de um processo
de licenciamento, com os fundamentos apresentados, constitui um caso de
discricionariedade extemporânea e lesa a confiança dos cidadãos nos actos
da administração pública e que constitui, igualmente, uma situação que
coloca em causa todo o meritório trabalho desenvolvido por um conjunto
alargado de técnicos da administração pública que avaliou o projecto; 
❚ promover nova apresentação pública do projecto do edifício para o Largo do
Rato, pelos seus autores, arquitectos Frederico Valsassina e Manuel Aires Mateus,
na sede da Ordem dos Arquitectos no próximo dia 9 de Setembro pelas 21 horas.
O CONSELHO DIRECTIVO DA SRS DA ORDEM DOS ARQUITECTOS, 7 DE AGOSTO DE 2008

DISCIPLINA
EDITAL
PROCESSO DISCIPLINAR N.º 08/05
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 Arquitec-
tos, por Acórdão datado de 06/08/2008, referente ao processo Disciplinar n.º
08/05, em que são Participantes os Arquitectos Paula Santos, Rui Ramos e
Miguel Guedes, considerou que o arguido Arq. Alberto Carlos da Silva Lourenço,
membro n.º 1422/S, com morada na Rua Reinaldo Ferreira, n.º 31 – 7.º Andar
em Lisboa, violou o disposto na alínea d) do n.º 1 e n.º 3 do art.º 55.º e nos
art.ºs 45.º n.º 2, alínea b) do art.º 47.º e alínea c) do n.º 2 do art.º 49.º do EOA,
pelo que lhe foi aplicada, pela prática da infracção disciplinar a pena de 

CENSURA
nos termos da alínea 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, 06 DE OUTUBRO DE 2008

LEONOR CINTRA GOMES

PROMOÇÃO DA ARQUITECTURA
CICLO INVESTIGAÇÕES A 10 DEZEMBRO
A ENGENHEIRA MARIA JOÃO RODRIGUES É A SEGUNDA CONVIDADA DO CICLO
INVESTIGAÇÕES, ORGANIZADO PELA OA-SRS (10 DEZEMBRO, 19H, NO AUDI-
TÓRIO DA SEDE DA ORDEM). 

A ex-investigadora do Instituto Superior Técnico, actualmente gestora de
projecto numa empresa de energias renováveis, fala sobre o potencial que o
uso de materiais solares fotovoltaicos integrados no ambiente construído
pode gerar em termos de retorno económico, social e ambiental. 
«Os edifícios, sendo neste contexto estruturas dominantes, são tidos como
o foco desta visão. Os arquitectos são como um gerador fundamental de
valor, uma vez que é esperado que a combinação óptima entre integração
física e arquitectónica resulte na maximização do valor dos sistemas sola-
res fotovoltaicos. 
«Serão discutidos os conceitos de integração de energia solar fotovoltaica,
em associação com as suas funções físicas e arquitectónicas, bem como o
potencial apresentado pelos arquitectos na abertura de mercado e na gera-
ção de valor para a sociedade Portuguesa». 
O ciclo Investigações tem como objectivo divulgar trabalhos de investigação,
teses de mestrados e de doutoramento, elaborados ou não por arquitectos.
A selecção das teses a apresentar pode ser feita através de candidaturas dos
interessados ou por convite da Secção Regional Sul. 
Este ciclo prossegue, nos seus objectivos, o anterior :Encontros2, então
coordenado pelo arquitecto Miguel Graça. Os primeiros convidados do ciclo
Investigações foram os arquitectos João Costa Ribeiro e João Ferrão. Em
2003 criaram o ateliê e-studio: extrastudio arquitectura, urbanismo e
desenvolveram um novo tipo de material chamado «betão orgânico».
Informações e apresentação de propostas
Sara Andrade, Arq. 
Tel. 213 241 178 cultura@oasrs.org

A NORTE
OA RENOVA CONVITE PARA 
DEBATER O BOLHÃO
A Secção Regional do Norte (OA-SRN) renovou o convite à CMP/SRU para ampli-
ar o debate público e profissional sobre o futuro do Mercado do Bolhão, e pro-
pôs que a CMP/SRU lidere este processo, estendendo-o a outras entidades.
A recente notícia da decisão da Câmara Municipal do Porto (CMP) de anular a
adjudicação do projecto de reabilitação do Mercado do Bolhão à empresa
vencedora do concurso volta a colocar em cima da mesa a necessidade de
encontrar uma solução consensual para a sua reabilitação, nas diferentes
vertentes patrimonial, social e económica.
A OA-SRN, na sequência do que já havia proposto em Janeiro deste ano, rea-
firmou, junto do vereador do Urbanismo da CMP, Dr. Lino Ferreira, o seu inte-
resse e disponibilidade em colaborar neste objectivo. Considerando que a
CMP, proprietária do imóvel, e a SRU, com a missão de conduzir o a reabilita-
ção urbana da Baixa Portuense, se encontram nas melhores condições para
promover o debate em torno deste edifício ímpar da cidade do Porto, a OA
apoiaria o processo e disponibilizaria os seus serviços.
A OA-SRN propôs à SRU a promoção de um debate em torno de estratégias
para a reabilitação do Mercado do Bolhão, acentuando a importância da pre-
sença neste de instituições públicas ligadas à arquitectura e ao património

como o IGESPAR, a OA, as Faculdades de Arquitecturas (em particular a FAUP
que, em 1992, elaborou um estudo sobre o mercado com vista à preparação
do concurso público de arquitectura então realizado), assim como do Conse-
lho Consultivo da SRU.
Nesta fase de reavaliação da estratégia, a OA considera também a grande
utilidade de beneficiar da experiência de case studies de sucesso noutras
cidades, nomeadamente os exemplos de Barcelona e Londres.
PORTO, 25 DE SETEMBRO DE 2008 

O CONSELHO DIRECTIVO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS ARQUITECTOS

4.ª EDIÇÃO DO PRÉMIO FERNANDO TÁVORA 
CANDIDATURAS ATÉ 02 DE FEVEREIRO DE 2009
A artista plástica Helena Almeida, os arquitectos João Luís Carrilho da Graça
e Sergio Fernandez, o professor doutor Arnaldo Saraiva e a arquitecta Ana
Maio (em representação da oa-srn), constituem o júri da 4.ª edição do pré-
mio Fernando Távora, apresentado a 6 de Outubro, no Salão Nobre da Câma-
ra Municipal de Matosinhos, em conjunto com o regulamento (em anexo).
A 3.ª edição foi encerrada com a conferência da vencedora do prémio de
viagem, arquitecta Maria Moita, 'Arquitectura para o desenvolvimento.
Intervenções de emergência e de permanência no sudoeste asiático'.
O Prémio Fernando Távora, um prémio anual destinado a todos os mem-
bros da Ordem dos Arquitectos em homenagem ao arquitecto Portuense,
figura de referência da arquitectura portuguesa pela sua actividade
enquanto arquitecto e pedagogo. O prémio, uma bolsa de viagem no valor
de ¤5.000, é atribuído à melhor proposta de viagem de investigação.
O Regulamento da 4.ª Edição do Prémio Fernando Távora segue como
encarte nesta edição do Boletim da Ordem dos Arquitectos.

CALENDARIZAÇÃO
Entrega das candidaturas
2 Fevereiro 2009
Anúncio do Vencedor
6 Abril 2009
Conferência do Premiado, Anúncio público da constituição 
do Júri e abertura do Prémio para o ano seguinte
5 Outubro, Dia Mundial da Arquitectura 2009  
Ficha de inscrição, regulamento e outras informações 
www.oasrn.org > Prémio Fernando Távora 

PLASMA STUDIO
EM TRÂNSITO #021 'DEFORM > TRANSFORM,
MULTIPLY > INTENSIFY'
Holger Kehne, do atelier Plasma Studio, de Londres, apresentou uma confe-
rência, a 8 de Outubro, no Porto, Cinema Passos Manuel. Os projectos para o
Hotel Puerta America, em Madrid, Espanha, e para o Hotel Strata em Sesto,
Itália, foram alguns dos projectos referenciados, e que estiveram presentes
na exposição 'Reacção em cadeia: Transformações na Arquitectura do Hotel'
que integrou o programa Allgarve'08, em Loulé. A conferência, com o patro-
cínio da AIP-FIL, contou com a presença de cerca de 120 pessoas.
www.oasrn.org > Cultura

A SUL

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

CAPA REPRESENTAÇÃO OFICIAL PORTUGUESA NA 11.ª EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA LA BIENNALE DI VENEZIA CÁ FORA: ARQUITECTURA DESASSOSSEGADA 
EDUARDO SOUTO DE MOURA E ÂNGELO DE SOUSA Organização e produção: Ministério da Cultura/Direcção-Geral das Artes
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OUTUBRO 2008

A SUL
ESPACIALISTAS TRABALHARAM COM CRIANÇAS
SEDE DA ORDEM FOI TRANSFORMADA EM ESTALEIRO
Elementos do grupo de estudantes de arquitectura Os Espacialistas e um
grupo de crianças trabalharam em conjunto, nas comemorações do Dia Mun-
dial da Arquitectura, conceitos e materiais ligados a noções de arquitectura.
Os Espacialistas preencheram, na manhã de 6 de Outubro passado, as estru-
turas metálicas do vazio central do edifício da sede da Ordem com telas plás-
ticas translúcidas para construir «um ambiente luminoso» de onde lançaram
modelos a três dimensões de escadas, cantos, esquinas, planos, portas,
janelas, que, entretanto, tinham sido construídos pelas crianças. 

COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL ESTENDERAM-SE
AOS NÚCLEOS E DELEGAÇÕES
A Delegação da Madeira realizou acções com crianças (8 a 10 anos de idade)
que pretenderam transmitir um conjunto de conceitos básicos sobre a
arquitectura: que a arquitectura tem a ver com a forma como se organiza o
espaço e como ele é pensado e vivido; que se liga às questões (actualmente
na moda) da ecologia e sustentabilidade; que envolve ideias sobre a impor-
tância da luz – como se comporta nos espaços e nos edifícios que construí-
mos; que podemos pensar sobre como e porquê se estruturam os edifícios.
Por que razão têm o número de janelas que têm e a dimensão que lhes foi
dada? Por que se usa certos materiais? Por que se orientam os edifícios se
uma certa maneira. Estas questões foram pensadas na elaboração de uma
maqueta construída pelas crianças no espaço da ludoteca da Câmara Munici-
pal do Funchal. 
O Núcleo do Médio Tejo assinalou o Dia Mundial da Arquitectura com a exposi-
ção «Vinte e Duas Casas de Eduardo Souto de Moura», que esteve no Centro de
Monitorização e Interpretação Ambiental de Tomar (entre 3 e 15 de Outubro). 
As comemorações tinham começado com uma apresentação da obra musical
«Espaços», realizada para a Trienal de Arquitectura, de Mário Laginha Trio (3
de Outubro, no Cine-Teatro Paraíso de Tomar). 
Prosseguiram com o lançamento do livro «Arquitecturas no Vale do Tejo» (no
dia 6 de Outubro); e com o lançamento do último número da revista PapelPa-
rede, distribuído durante a festa, no espaço Lx Factory em Alcântara, e em
Vila Nova da Barquinha – aqui no decorrer da assinatura de um protocolo com
um grupo de 11 municípios (Comunidade Urbana do Médio Tejo).
A Delegação de Castelo Branco concentrou as comemorações na organização
das segundas Jornadas de Arquitectura da Beira Interior (17 e 18 de Outubro),
reunindo a apresentação de um conjunto de projectos – casos de um progra-
ma de regeneração do centro histórico da Guarda, do Fórum da Guarda, do
Centro de Interpretação de Arte Rupestre do Tejo, do Centro de Apoio a Idosos
de Meda ou de uma intervenção no Castelo de Marialva, entre outros.
A Delegação do Algarve passou o filme de Nathaniel Kahn, «My architect: a
son’s journey» – Documentário sobre a vida e obra de Louis Kahn, que teve
dois filhos fora do casamento com duas companheiras diferentes. O filho – e
realizador deste documentário – esperava que o pai algum vez viesse viver
com ele, mas isso nunca aconteceu. Louis Kahn morreu aos 73 anos, num
domingo de Março de 1974, quando Nathaniel tinha apenas 11. Outro even-
to foi a exposição «Estranheza de uma coisa natural», na antiga Fábrica de
Cerveja de Faro.

A ARQUITECTURA FAZ PARTE DO SEU DIA-A-DIA
Genericamente, esta campanha, ainda em desenvolvimento, quer evidenciar
o impacto social que as obras de arquitectura têm na vida das pessoas e nos
habitantes que vivem, usam ou apenas vêem a arquitectura. Mais pormeno-
res serão divulgados, futuramente, no sítio da OA-SRS na Internet
(www.oasrs.org).
A primeira acção desta campanha, assinalando o Dia Mundial da Arquitectu-
ra, foi a produção e distribuição de cartazes com a frase A arquitectura faz
parte do seu dia-a-dia para serem expostos em lugares públicos chamando a
atenção dos interessados para este tipo de informação; e o relançamento da

brochura «Trabalhar com um arquitecto», uma publicação produzida pela
OA-SRS que pode ser descarregada directamente do sítio da Internet
www.trabalharcomumarquitecto.net.
Esta publicação apresenta, em oito páginas, as razões pelas quais se pode (e
deve) recorrer ao trabalho especializado dos arquitectos, a forma como se
desenvolve um projecto de arquitectura, um conjunto de questões para faci-
litar o relacionamento, de uma forma mais informada, com os arquitectos e
dados sobre honorários, contratos e formas de seleccionar um arquitecto. 

OA-SRS ASSINOU PROTOCOLO COM COMUNIDADE
URBANA DO MÉDIO TEJO
DIA MUNDIAL DA ARQUITECTURA INTEGROU
ACORDOS COM MUNICÍPIOS
A presidente do Conselho Directivo Regional do Sul, Leonor Cintra Gomes, assi-
nou protocolos com as câmaras de Vila Nova da Barquinha, Arraiolos, Abrantes,
Fundão e com a Comunidade Urbana do Médio Tejo (um agrupamento de 11
municípios). Estes acordos com as autarquias integram um conjunto de princí-
pios gerais sobre o exercício da profissão de arquitecto, sobre as políticas
municipais de arquitectura e sobre acções de sensibilização dos cidadãos para
os temas da arquitectura e da valorização e conhecimento do território. 
Informações: www.oasrs.org

As comemorações do Dia Mundial da Arquitectura, a 6 de Outubro, culminaram em Lisboa
com uma festa no espaço LxFactory, em Alcântara, animada pelos DJ’s BMX. O grupo Os
Espacialistas projectou imagens do ateliê que tinha realizado com crianças, nesse dia, na
sede da Ordem dos Arquitectos e elementos do Núcleo do Médio Tejo distribuíram o últi-
mo número da sua publicação «PapelParede». 

A NORTE
O Dia Mundial da Arquitectura, entendido como momento de oportunidade
para a sociedade conhecer e reflectir sobre a arquitectura e os desafios que
proporcionam e/ou enfrenta, estende-se temporalmente com as Comemora-
ções do Centenário de nascimento do arquitecto Arménio Losa e com o ciculo
de formação sobre a sustentabilidade na vertente da arquitectura, 3R – Rea-
bilitar, Reutilizar, Reciclar.
CONSELHO DIRECTIVO REGIONAL DO NORTE 

OUTUBRO > DEZEMBRO

COMEMORAÇÕES DO CENTENÁRIO 
DE NASCIMENTO ARMÉNIO LOSA
PORTO E MATOSINHOS
Arménio Losa, uma das mais destacadas figuras no panorama arquitectónico por-
tuguês do século XX, é homenageado através de uma série de acções que preten-
dem divulgar a um público alargado a obra do arquitecto e a actividade do cida-
dão. O ciclo integra exposições, conferências, debate, visitas guiadas, concurso de
fotografia, e a edição do Mapa/Roteiro Arménio Losa na cidade do Porto.
«Arménio Losa foi um arquitecto moderno. Entendeu a modernidade no con-
ceito do seu tempo integrando uma nova ordem social, politica e estética.
Para ele modernidade significava precisamente «oposição e consciência da
ruptura». Com Cassiano Barbosa projecta nos anos 40 e 50 algumas das
obras mais significativas da cidade do Porto - são edifícios para escritórios,
habitação e indústria de encomenda privada, tendo sido ainda coordenador
do projecto para as novas Instalações Industriais da C.U.F.P., em Matosinhos.

Arménio Losa dedicou ao estudo e às questões do urbanismo grande parte
da sua vida profissional. Foi responsável pelo primeiro gabinete de urbaniza-
ção da Câmara Municipal do Porto desde a sua fundação em 1939 até 1945.
Mas é sobretudo em Matosinhos que nos anos 60 e 70 desenvolve como
urbanista uma intensa e decisiva actividade. Este interesse e saber, que
representava na época a actualidade do conhecimento, está na base do con-
vite de Carlos Ramos, em 1945, para leccionar a cadeira de Urbanismo do
Curso de Arquitectura da Escola de Belas Artes do Porto. Chega a tomar
posse do lugar, mas é afastado não merecer a confiança política do regime.
Lutador empenhado pela causa do Movimento Moderno dele nos ficou a obra
e a imagem exemplar do arquitecto e do cidadão.»
PEDRO RAMALHO, ARQUITECTO

DIA MUNDIAL DA ARQUITECTURA 2008 

6 DE OUTUBRO 
ABERTURA DO 
CONCURSO DE FOTOGRAFIA DE
ARQUITECTURA ARMÉNIO LOSA
(OBRAS 1939-1985)
Entrega dos trabalhos 
até 12 Dezembro
Parceiro CM Matosinhos
Organização OASRN

28 DE OUTUBRO 
LANÇAMENTO DO 
ROTEIRO DE ARQUITECTURA
«ATELIER ARMÉNIO LOSA E
CASSIANO BARBOSA – PORTO»
Comissário João Paulo Rapagão
Parceiro e Edição CM Porto

28 OUTUBRO  > 6 DEZEMBRO
EXPOSIÇÃO
ARMÉNIO LOSA, CASSIANO
BARBOSA. ARQUITECTOS
"O NOSSO ESCRITÓRIO" 1945-1956

8 NOVEMBRO
VISITA GUIADA À EXPOSIÇÃO POR
MANUEL MENDES
Alfândega/Museu dos Transportes
e Comunicações, Porto, 17h30
Projecto/investigação/coordenação
Manuel Mendes
Organização FAUP – Centro 
de Documentação

06, 20 E 27 NOVEMBRO
CICLO DE CONFERÊNCIAS
Cinema Batalha, Porto, 22h

06 NOV ARMÉNIO LOSA, 
URBANISTA, arq. Nuno Portas
2 RUAS DO PORTO

20 NOV RUA DA CEUTA, 
arq. Francisco Barata

27 NOV RUA SÁ DA BANDEIRA, 
arq. Gisela Lameira
Apoio Cinema Batalha

15, 22, 29 NOVEMBRO 
E 13 DEZEMBRO
OBRA ABERTA
Visitas guiadas por João Paulo
Rapagão a edifícios projectados
pelo atelier Arménio Losa

5 DEZEMBRO 
MESA REDONDA 
ARMÉNIO LOSA NO SEU TEMPO
Maus Hábitos, Porto, 22h
com Nuno Teotónio Pereira,
Francisco P. Keil do Amaral, Raul
Hestnes Ferreira, Sergio Fernandez
e Alexandre Alves Costa
Moderador Pedro Ramalho
Apoio Maus Hábitos

6 DE DEZEMBRO
ENTREGA DOS TRABALHOS DO
CONCURSO DE FOTOGRAFIA DE
ARQUITECTURA ARMÉNIO LOSA
(OBRAS 1939-1985)

19 DEZEMBRO > 11 JANEIRO
EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA, 
LUÍS FERREIRA ALVES
Átrio da Câmara Municipal de
Matosinhos
Inauguração dia 19 de Dezembro,
21h30
Apoio CM Matosinhos

DEZEMBRO
ATELIER
É A CIDADE UMA MÁQUINA?
Museu dos Transportes e
Comunicações/Alfândega, Porto
Uma experiência de colaboração
entre a OA-SRN e AMTC, no serviço
educativo do Museu dos Transportes
e Comunicações, a propósito da
exposição Arménio Losa.
Organização OA-SRN com o Serviço
Educativo do Museu dos
Transportes e Comunicações

DEZEMBRO
CONCERTO DE MARGARIDA 
REIS E JAIME MOTA
MÚSICA DE FERNANDO 
LOPES-GRAÇA
Sala 2 – Casa da Música
Comissário Manuel Dias da Fonseca
Apoio Casa da Música

Informações  em www.oasrn.org > Cultura
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Comissário Geral Pedro Ramalho com OA-SRN Parceiros Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, Câmara Municipal de Matosinhos, Centro de Documentação Álvaro
Siza, Câmara Municipal do Porto e Museu dos Transportes e Comunicações Apoios Casa da Música, Cinema Batalha e Maus Hábitos Patrocínio mds seguros Organização OA-SRN
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LA BIENNALE DI VE
UMA FÁBULA DE VENEZA CÁ FORA: ARQUITECTURA DESASSOSSEGADA REPRESENTAÇÃO OFICIAL PORTUGUESA NA 11.ª EXP

AS IMAGENS REFLECTIDAS NA INTERVENÇÃO DE EDUARDO
SOUTO DE MOURA E DE ÂNGELO DE SOUSA NA EDIÇÃO
DESTE ANO DA BIENNALE CONVIDAM A OBSERVAR «O
MOVIMENTO DE TRANSFORMAÇÃO DO ESPAÇO QUE PERMI-
TE O PENSAR E O FAZER DA ARQUITECTURA», NAS PALA-
VRAS DO COMISSÁRIO JOSÉ GIL.

DA BIENAL A exposição no Arsenale, comissariada por Aaron Betsky, sob o
título Out There: Beyond Building, é uma mostra interessante mas descontínua,
excessiva nos meios e nos modos. Deixa-nos com a dúvida se foi o tema lançado
(em português, «Lá fora: Além do Edificado») que provocou a escolha dos partici-
pantes, ou se já não é possível hoje apresentar arquitectura sem incorporar ges-
tos, complexas divagações sobre sintonias temáticas, mais ou menos consensu-
ais, instalações, recorrendo ao luxo ou à artesania nos materiais (fibras de
carbono, bambus, projecções, efeitos especiais e outros mecanismos impressi-
vos), intervalando com instalações de autor, aparentemente com o epitáfio da
arquitectura; ou se a arquitectura hoje, «além do edificado», é isto tudo em simul-
tâneo e a linguagem comunicante é impressiva, feérica num certo sentido, simbó-
lica e não técnica, já não é universal nem unívoca, mas caótica e provocatória.
Nas representações nacionais dos vários países, apresentados nos vários edifíci-
os (pavilhões) existentes ou reformulados, persiste a mesma dúvida e damo-nos
conta que os mais interessantes são os que demonstram outra mecânica de
representação, passível no entanto de ser interpretada por qualquer visitante
mesmo não arquitecto, como sejam os desenhos delicados a grafite no Pavilhão
Japonês (de um discípulo da SANAA), sobre estuque branco, ou 1907… After the
Party do Pavilhão Belga, construção efémera envolvendo o edifício existente (que
contém apenas confettis e cadeiras desordenadas) com o lema de que arquitectu-
ra não é para ser exibida mas para ser construída. Excepção para os Britânicos que
representam uma leitura séria da habitação que se desenha hoje, feita com um
rigoroso critério de já confirmados projectos e arquitectos exemplares.

A representação Portuguesa, que glosa com o tema geral e que se autodesigna
«Cá Fora: arquitectura desassossegada», apresenta-se no edifício do Fondaco
Marcello, um armazém sobre o Canal Grande, fora do bulício da «feira», faz clara-
mente uma opção.
A arquitectura representada já não tem que ser uma súmula de projectos, apre-
sentados em fotografias, desenhos e maquetas, seleccionando os novíssimos, os
novíssimos com os memoráveis, ou outra combinação qualquer possível, ao crité-
rio de um comissariado especialista.

«O interesse da formulação de um paradoxal «Cá Fora» é a continuidade do movi-
mento expansivo. Tal formulação substancia-se mais eficazmente numa experien-
cia arquitectónica, na mobilização da representação portuguesa na Bienal como
ambiente laboratorial, do que na documentação de eventos passados» 
José Gil e Joaquim Moreno, in catálogo «Cá Fora: arquitectura desassossegada»
Os comissários portugueses, um filósofo, José Gil, e um arquitecto, Joaquim Moreno,
trabalham em conjunto com os dois autores que escolheram, um arquitecto e um
artista plástico, ambos evidentemente de reconhecido e indiscutível mérito, Eduar-
do Souto Moura e Ângelo de Sousa, e porventura mentes suficientemente inquietas
para criar um resultado que seja a súmula da interpretação das várias visões icono-
clastas e imaginárias do exercício em si. 
De facto, e conforme citado na versão do texto de Hans Van Dick, publicado na
«Archis» em 1994, presente no catálogo, «Eduardo Souto Moura não é um con-
textualista. Os seus edifícios nunca são respostas complacentes às qualidades
(…) de um determinado local», e José Gil chama a Ângelo de Sousa o «experimen-
tador do acaso» no seu livro «Sem título – Escritos sobre arte e artistas».
Juntos formularam uma proposta: edificar uma fantasia, uma fábula, num contexto
urbano e arquitectónico mumificado, que é toda a cidade de Veneza, beneficiando
da extraordinária localização do armazém Fundaco Marcello sobre o Canal Grande.
O texto do catálogo, de José Gil, que justifica a intervenção, revela uma intensa e
incisiva contextualização filosófica dos resultados da proposta a partir do desen-
volvimento e da evolução das ideias dos autores e dos conceitos: renascimento,
deslocamento, movimento, espaço real/ virtual, imanência e transformação.
«Eis o que faz sem dúvida a singularidade deste espaço. Como defini-lo? Não é
uma instalação, não é uma construção, nem um edifício. Nem tem uma função,
nem é uma a obra de arte. E, no entanto é tudo isso, ou melhor, é, como escreve
Souto Moura, o que torna tudo isso possível. O que vemos então quando olhamos
para a obra, ali no Canal Grande, e depois entramos nela? Uma coisa jamais ten-
tada, talvez em arquitectura: o movimento de transformação do espaço que per-
mite o pensar e o fazer da arquitectura.»
José Gil, in catálogo «Cá Fora: arquitectura desassossegada»

DO PROJECTO O armazém alugado para a participação Portuguesa em
Veneza, ele próprio, parece desajustado a tão magnifica localização, destituído
de escala e monumentalidade junto aos seus pares, no alçado contínuo de ambas
as margens da avenida de água a que Ângelo chama «os Aliados de Veneza». 
O projecto passou por várias fases, tentando contornar as dificuldades construtivas,
técnicas e processuais, que intervir nesta cidade etérea e imutável implicam, todas
partindo de uma ideia seminal: o uso de uma superfície espelhada a toda a largura
do alçado, com altura semelhante às cérceas dos edifícios laterais, que pudesse sig-
nificar a interpretação da escala e da monumentalidade em falta. 

Primeiro a ideia de um plano inclinado, espelhado, que reflectisse exclusiva-
mente o céu. Ângelo defendia a ideia por lhe parecer a melhor rejeição de inte-
gração, uma atitude mais provocatória: «o céu não tem dimensão, é a reprodu-
ção de nenhuma arquitectura». A inclinação, que teria que ter cerca de 30.º,
tornou a ideia impossível de executar. 
O alçado seguinte, vertical, teve várias variantes: a parede espelhada que come-
çava a 2,10m de altura, a partir da cota do cais (mostrando ainda o arranque do
edifício), apoiando a parte superior na cornija existente a 3,80m, para evitar
outra estrutura de suporte. Este recurso à cornija como elemento de suporte
não foi autorizado, pelo que a parede passa a pousar no chão, avançando todo o
plano cerca de 60cm em relação ao alinhamento do edifício e obrigando a criar
um gigantesco artifício estrutural para contraventar esta fachada falsa.
No decorrer da definição do projecto inscrições como I am a monument de
Robert Venturi, ou Ceci n’est pas une pipe, que poderiam ser o tema, como refe-
re Souto Moura, ou ainda para Ângelo de Sousa, io sono un spechio… pois é,
foram caindo pela redundância, a par da dificuldade de execução e orçamento.
Na verdade, a frase poderia retirar a imponência à parede/lâmina, superfície
lisa, que é ao mesmo tempo material e imaterial, mudando consoante a hora, o
movimento, e a luz. «Cá Fora», passa a ser a construção de um alçado que repõe
a escala, mas sobretudo que, usando o reflexo, torna mutável e mutante a sua
relação com quem o vê. A superfície espelhada que reflecte os palácios do Canal
Grande, tornando suas as próprias fachadas, e reconstituindo o alçado de rua,
movimentando-se em imagens distorcidas pelo movimento permanente da
água, torna-se assim a peça fundamental, qual quadro de Canaletto exposto na
cidade-museu.
No interior, no entanto, o raciocínio fabulado de Ângelo de Sousa a partir de
uma lembrança de infância: a ida à barbearia e a percepção do funcionamento
dos espelhos em canto, que transforma a imagem virtual em real, produz o
desenho de um espaço interior, delimitado por duas paredes de espelho não
paralelas mas angulares entre si, para não criar a imagem infinita, que ilude de
várias formas a luz, a dimensão, a preexistência e entramos assim numa espé-
cie de caixa, onde acontecem, em cada pilar, nos espelhos colocados a 90º as
imagens reais de nós próprios ou, «como os outros nos vêem a nós próprios».
A instabilidade do reflexo, que nos remete para um universo cinematográfico e
cenográfico de Orson Welles ou Hitchcock, ou para instalações anteriores de
Ângelo de Sousa, como a que aconteceu na Alfândega do Porto em 1993, amplia
o espaço e provoca um sentimento de fragilidade no ser que se movimenta no
seu interior.
No intervalo entre o exterior/interior, na espessura do pórtico de cobertura
inclinada, a parte construtiva do suporte da fachada de 20x18m, não visível na
concepção e discussão da ideia de projecto num primeiro momento, ganha

Cá Fora: Arquitectura Desassossegada: Alçado



Num lugar irreal, refém das suas imagens e dos seus reflexos, é difícil perce-
ber o que se passa à volta. «Veneza não tem significado. O seu faz-de-conta
indica que ela é apenas linguagem. A imagem que apresenta exprime a crise
e o conflito da cultura – não a sua utopia ou forma», resumiu Massimo Cacci-
ari. O filósofo italiano, que preside aos destinos da cidade desde 2005 e já
antes ocupara o cargo entre 1993 e 2000, conclui: Veneza é um lugar em
crise permanente. Em crise com os seus elementos (cercada numa guerra
impossível com as águas da Laguna Veneta), em crise com a sua cultura
(reduzida a um parque temático de si mesma).  
A Bienal, como sinal do moderno na cidade, nada mais faz que acompanhar o
barco: os «estados das artes» desfilam fantasiosos, entre a feira profissional
e o turismo cultural.  Este ano cabe à arquitectura a sua mostra, dirigida pelo
norte-americano Aaron Betsky. O título Out There. Beyond Building («lá fora,
além do edificado») vai no sentido contrário da edição anterior, na qual
Richard Burdett defendeu o «regresso ao real» das cidades e suas áreas
metropolitanas. Betsky, por seu lado, faz a apologia da imaginação como forma
de superar os constrangimentos da realidade. Na melhor das hipóteses (a que
descarta o cinismo), trata-se de um imenso equívoco crítico.
Muitos dos nomes seleccionados para demonstrar o argumento foram
absorvidos pelos mercados da especulação imobiliária e política, aos quais
fornecem os necessários objectos de desejo e consumo. Não se antevê
nessa transacção uma imediata capacidade de ruptura com o status quo. A
experimentação fica pois reduzida a uma nova forma de academismo, à
manipulação das linguagens. Talvez que o espírito fosse recordar os pionei-
ros da Accademia del Disegno, que Giorgio Vasari fundou em 1563 e da qual
Andrea Palladio (1508-1580) foi membro. Mas a obra do mais ilustre arqui-
tecto do Veneto esclarece que à máxima experimentação corresponde sem-
pre a consciência de um tempo e de um lugar. 

A ESTRADA NOVISSIMA Ancorado a um tempo e a um lugar, o Arse-
nale é um complexo de estaleiros navais que a partir do século doze garantiu
a supremacia militar e comercial de Veneza, La Dominante.  Na alvorada da
fabricação em série foi ao mesmo tempo arquitectura e aparelho, hoje é uma
máquina fora de circulação. Nas longas naves da Corderie (cordoaria) a Bie-
nal de Betsky expõe a sua tese, não por acaso contaminada pelas tecnologi-
as. Os participantes apresentam instalações alusivas ao tema, de grande
escala e maiores recursos. O dispositivo é eficaz, organizado ao longo de um
percurso axial numa parada de estatuária. Os resultados, todavia, são pouco
claros ou mesmo inconsequentes.
Bombardeado por uma artilharia de periféricos – sensores, monitores, pro-
jectores – o futuro da arquitectura é futurista, com a promessa de uma «expe-
riência total» enlaçada por geometrias entre a botânica e a aeronáutica. 
Nas palavras de um comentário mais mordaz, «uma feira de peças de auto-
móveis.» A exposição celebra os seus modelos e muitos dos arquitectos
«desconstrutivistas» – Asymptote, Coop Himmelb(l)au, Zaha Hadid, Frank
Gehry – que Mark Wigley e Philip Johnson apresentaram há vinte anos no
Museu de Arte Moderna de Nova Iorque. Apesar das diferenças de estilo per-
passa a mesma convicção que a forma liberta. Na sua deriva, desdobrada em
efeitos de pirotecnia e sentido de griffe, ela basta-se a si própria. Lugar e
real são abstracções, informáticas.  
[…] É pois importante que a exposição se disponha ainda assim a voltar atrás,
a outras experimentações como as de Roma Interrotta. Em 1978 doze arqui-
tectos redesenharam os doze sectores da Nova Planta de Roma, elaborada

por Giovanni Battista Noli em 1748. O mapa original representa a cidade com
incrível precisão, uma anatomia consolidada pelo tempo. Interrompida pela
especulação imobiliária e pela ausência de planos ordenadores, Roma foi
confiada em fragmentos às propostas de Leon e Robert Krier, Colin Rowe,
James Stirling, Aldo Rossi ou Robert Venturi. Coube ao último adivinhar a
ponte transatlântica que também liga Veneza a Las Vegas, sua congénere: a
cidade é uma miragem. Coube a outro participante, Paolo Portoghesi, confir-
mar o «regresso à história» com a sua Strada Nuovissima na Bienal de 1980.
Se a mesma anunciou os caminhos do pós-modernismo na arquitectura – e a
falência dos seus maneirismos – resta saber qual é o prazo de validade desta
«estrada novíssima» e das suas quimeras.

EU SOU UM MONUMENTO Que grau de visibilidade é legítimo
esperar de um país periférico como Portugal? Apesar da  internacionaliza-
ção da sua arquitectura e do prestígio crítico que goza convém não alimen-
tar muitas expectativas quanto à geopolítica das «indústrias de conteú-
dos.» Por condição e constrangimento a representação portuguesa
continua em trânsito, numa itinerância que a levou do Arsenale aos Giardi-
ni e agora ao Canal Grande. Um antigo armazém de mercadorias entre as
pontes do Rialto e da Accademia, o Fondaco Marcello, recebe a intervenção
de Eduardo Souto de Moura e de Ângelo de Sousa. O arquitecto e o artista
plástico dão a volta ao texto e tomam à letra o partido da Bienal, «lá fora,
além do edificado.» Lá fora: o projecto realiza-se fora do recinto, na jurisdi-
ção da cidade. Além do edificado: o projecto é a construção temporária de
um espaço virtual.
No exterior, um plano de dezanove metros por doze cobre a fachada do Fon-
daco. O plano foi revestido com painéis espelhados e suspenso por uma
estrutura de aço, que perfura o interior do armazém através dos vãos. O las-
tro que serve de contrapeso a esta consola vertical está depositado na sala de
ingresso, pela qual se acede ao armazém. Transfigurado por quatro cantos e
dois planos de espelhos, com mais propriedade se pode falar aqui de verso e
reverso, o dentro e fora sugados pelos reflexos das imagens. Mas no interva-
lo fica o peso da arquitectura: «a arquitectura deve ser como um icebergue,
gélida, pétrea, mas com o dobro da massa invisível que é o que a faz existir»,
escreve Souto de Moura. 
O espelho no Canal Grande rasga um precedente efémero, ainda assim radi-
cal. Ao corpo embalsamado da cidade, encosta os materiais da modernidade
e desfere sobre o escaparate. Se o escândalo já não é possível fica a experi-
ência do choque, com que a idade moderna carburou. O trajecto de vaporet-
to no meio de turistas tira as dúvidas quanto à visibilidade do trabalho, só
não vê quem não quer ver. Comissariada por José Gil e Joaquim Moreno, Cá
Fora: Arquitectura Desassossegada é uma representação ambiciosa do país
porque contribui para a consciência que «o sítio é específico.»  Em Veneza,
Souto de Moura e Ângelo de Sousa foram venezianos e aplicaram uma más-
cara de espelhos ao cenário, fizeram um capriccio. Posto ao nível dos outros
palácios, ao nível da ilusão, o Fondaco Marcello faz-se notar: «eu sou um
monumento.» […]
DIOGO SEIXAS LOPES

O texto original de Diogo Seixas Lopes, de que se editam extractos, foi publicado
no caderno P2, p. 5-7, do jornal Público de 27 de Setembro de 2008.  A versão
integral está também disponível em www.arquitectos.pt

ENEZIA
POSIÇÃO INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA

pela sua espessura e emergência um significado importante no percurso entre o
fora e dentro, e na instalação propriamente dita. Surgem as «vísceras», «a massa
invisível» como lhe chama Souto Moura, que neste caso se torna visível.
Depois de inúmeras soluções estudadas pelo engenheiro Rui Furtado, dependen-
tes das autorizações das entidades venezianas, e não sendo possível tocar na
fachada ou na estrutura do edifício, recorreu-se a um enorme contrapeso, pousa-
do seguramente sobre alguma betonilha do alto renascimento. 
O percurso, periclitante, sobre réguas de madeira colocadas entre as pilhas de
tijolos e blocos de betão que constituem os contrapesos, cria uma sensação amu-
ralhada e encerrada que conduz os visitantes do interior à varanda/cais sobre a
água, onde tudo volta a ganhar uma extraordinária amplitude, luz e reflexo.

DAS OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS A construção desta participação por-
tuguesa pecou por não estar acabada quando o Júri avaliou as intervenções, por-
que muito provavelmente teria ganho o Prémio da Bienal. Foi acabada dois dias
depois com os materiais e as dimensões desenhadas no projecto a apresenta-se já
no seu verdadeiro esplendor. Foi pena que as burocracias processuais locais e a
falta de tempo a impedissem de se apresentar finalizada a concurso.
Pergunta-se se o caminho deve ser os arquitectos a trabalharem em projectos
com artistas plásticos ou vice-versa. Souto Moura acha que não, Ângelo de Sousa
acha que só muito raramente; não há muitos exemplos recentes. 
Uma coisa é certa: A participação portuguesa deixou-nos fascinados pela beleza
da intervenção em si. Torna possível pensar que uma mostra de arquitectura,
neste caso Portuguesa, pode ser uma reflexão sobre o significado do momento e
do sítio, do imaginário e inteligência dos seus autores e das reacções emotivas
que provocam.
A arquitectura serve para nos sentirmos felizes e nós sentimo-nos felizes em Veneza.
PAULA SANTOS

REPRESENTAÇÃO OFICIAL PORTUGUESA NA 11.ª EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL
DE ARQUITECTURA. LA BIENNALE DI VENEZIA 
14 SETEMBRO A 23 NOVEMBRO 2008
Representantes Nacionais | Eduardo Souto de Moura e Ângelo de Sousa
Comissários | Joaquim Moreno e José Gil
Título da Exposição | «Cá Fora: Arquitectura Desassossegada»
Local | Pavilhão Português |  Fondaco Marcello | Calle del Traghetto o Ca'Garzoni. 
San Marco 3415, Venezia
Organização e Produção | Ministério da Cultura/Direcção-Geral das Artes 

A 11.ª EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA DA BIENAL DE VENEZA

BALANÇA ENTRE A DERIVA FORMAL E A MÁ CONSCIÊNCIA.  LÁ FORA, NO ESPELHO MEU

Cá Fora: Arquitectura Desassossegada: Corte Cá Fora: Arquitectura Desassossegada: Planta
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CANAL GRANDE, EDUARDO SOUTO DE MOURA E ÂNGELO DE SOUSA MONTARAM PORTO EM TERRA FIRME PARA A DISCIPLINA.
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CONCURSOS

COMUNICADO
CONCURSO PÚBLICO PARA
ELABORAÇÃO DO PROJECTO DO
PAVILHÃO DESPORTIVO DE CHAVES
E ZONA ENVOLVENTE
A OA-SRN foi informada pela Câmara
Municipal de Chaves, no passado dia
29 de Setembro, que esta havia
deliberado, na sua reunião ordinária
do dia 25 de Setembro de 2008,
anular a anterior decisão de
proceder à abertura do Concurso.
O concurso contava com o Apoio
Técnico da OA-SRN, que havia já
procedido à designação de jurados.
PELOURO DA ENCOMENDA 
CONSELHO DIRECTIVO DA OA-SRN

DÊ O SEU CONTRIBUTO 
AOS SERVIÇOS DE CONCURSOS
No sítio da Internet OA-SRS
(www.oasrs.org, ver menu
Concursos, último item) temos um
formulário onde poderá apresentar
dúvidas, informar os serviços de
concursos de situações com as quais
se tenha deparado ou fazer alertas.
Âmbito dos serviços de concursos
❚ Colaboração com as entidades
promotoras, públicas e privadas,
interessadas na promoção de
Concursos e Prémios
disponibilizando, para a sua
organização e realização, prestações
de serviços de assessoria técnica
ajustadas às necessidades dos
promotores e à natureza dos
procedimentos adoptados.
A colaboração poderá limitar-se 
à apreciação de Regulamentos de
Concursos e Prémios apresentados
pelos promotores, com vista à
subsequente designação de jurados,
ou assumir envolvimentos
abrangendo a evolução de todo 
o procedimento, participando
designadamente:
– na divulgação dos Concursos 
e Prémios; 
– na elaboração de Processo 
de Concurso para possíveis
Promotores; 
– no fornecimento de exemplares
dos Processos dos Concursos; 
– na designação de jurados; 
– no apoio às actividades dos júris; 
– na divulgação dos resultados.
❚ Promover a celebração de
protocolos de colaboração com
autarquias, entidades públicas 
e privadas. 
❚ Divulgação de anúncios de
Concursos e Prémios publicitados
em jornais oficiais, nacionais 
e internacionais. 
❚ Divulgação das propostas
apresentadas no âmbito de
Concursos e Prémios, apoiados pela
OA-SRS, como forma de promoção 
da Arquitectura.

A DECORRER
CONCURSO DE FOTOGRAFIA 
DE ARQUITECTURA ARMÉNIO
LOSA (1939-1985)
ENTREGA DOS TRABALHOS 
ATÉ 6 DEZEMBRO
Num desafio lançado ao público 
em geral, a OA-SRN promove um
concurso de fotografia que tem
como objectivo encontrar novos 
registos, não necessariamente
informados do ponto de vista

arquitectónico, sobre a obra de
Arménio Losa. Simultaneamente,
pretende-se chamar a atenção
para a arquitectura de significativa
qualidade que se encontra
disseminada na cidade comum e à
qual, de uma forma genérica, não é
atribuído qualquer reconhecimento.
Os resultados serão divulgados na
inauguração da exposição de
fotografia de Luís Ferreira Alves, 
no Átrio da Câmara Municipal de
Matosinhos, no dia 19 de Dezembro,
pelas 22h.
O júri será constituído pelo fotógrafo
Luís Ferreira Alves, por um
representante da CMM e por um
representante da OA-SRN.
Inserido nas Comemorações do Centenário
de Nascimento Arménio Losa
Parceria: Câmara Municipal de Matosinhos
Ficha de inscrição, Regulamento e outras
informações em www.oasrn.org > Cultura

CONCURSO PÚBLICO 
DE IDEIAS – REQUALIFICAÇÃO 
E ORDENAMENTO DA FRENTE 
DE MAR DA PRAIA DE FARO
APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 
ATÉ 12 NOVEMBRO 
Entidade Promotora: Direcção
Regional da Economia do Algarve
Rua Prof. António Pinheiro e Rosa,  
8005-546 Faro 
Tel. 289 896 600.  Fax 289 896 690 
dre-algarve@drealg.min-economia.pt
www.dre-algarve.min-economia.pt

PRÉMIO 3E – EXPONOR ESPAÇOS
EXPOSITIVOS | MELHOR STAND
EXPONOR 08/09  
EMAF, PRIMEIRA ATRIBUIÇÃO 
DO PRÉMIO 
A Exponor, lançou com o apoio da OA-
SRN e da Associação Portuguesa de
Designers, APD, o Prémio 3E –
EXPONOR Espaços Expositivos |
Melhor Stand Exponor 08/09.
Com o objectivo de distinguir, pela
inovação, pela coerência
programática e funcional e pela
atractividade e capacidade de
comunicação, o melhor stand de cada
feira organizada pela Exponor, o
Prémio 3E institui-se, acima de tudo,
para incentivar a procura de novos
conceitos de espaços expositivos,
enquanto potenciadores máximos 
da dignificação espacial dos recintos
de feiras.
O Prémio 3E será atribuído, no
âmbito de cada feira organizada pela
EXPONOR, de acordo com o
respectivo calendário de feiras a que
se reporta a edição do Prémio, a
stands originais cujo projecto tenha
sido desenvolvido por um Arquitecto
e/ou Designer, distinguindo
simultaneamente o Projectista, a
Empresa Expositora, pela aposta
num novo conceito de stand, e a
Empresa Construtora.

No final de cada edição anual, poderá
ser atribuído um Grande Prémio 3E,
ao qual serão candidatos todos os
vencedores do Prémio 3E das várias
feiras realizadas durante o ano
respectivo.
O Júri do Prémio 3E será composto
por sete elementos efectivos, dos
quais dois designers designados
pela APD e dois arquitectos
designados pela OA-SRN.
A edição de 2008/09 encontra-se já a
decorrer, estando a primeira
atribuição do Prémio prevista no
âmbito da Feira EMAF, que decorrerá
entre os dias 12 e 15 de Novembro
de 2008.
Calendário de Feiras, Regulamento, Ficha
de Inscrição e outras informações em
www.premio3e.exponor.pt

Exponor - Feira Internacional do Porto
Tel. 229 981 400. Fax 229 981 482
premio3E@exponor.pt
www.exponor.pt

OA-SRN
Tel. 222 074 250. Fax 222 074 259
concursos@oasrn.org
www.oasrn.org

APD
Tel. 933 883 110
info@apdesigners.org.pt
www.apdesigners.org.pt

EM PREPARAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA A
ELABORAÇÃO DO PROJECTO DO
CENTRO DE FORMAÇÃO DE
COIMBRA DA ORDEM DOS
ARQUITECTOS 
Promovido pela OA-SRN.
OA-SRN, Pelouro da Encomenda
Tel. 222 074 250. Fax 222 074 259.
concursos@oasrn.org

CONCURSO UNISCALA’ 08
Uma iniciativa da Uniscala Interiores
que tem como principal objectivo
premiar a criatividade dos
arquitectos e a sua sensibilidade 
na aplicação de um mesmo
equipamento, tendo em conta as
várias utilizações que este pode
adoptar, consoante o espaço
específico a que se destina.
Pretende-se, assim, valorizar
aspectos da prática da profissão no
que respeita ao processo de escolha
de equipamentos e à sua conjugação
com as características físicas do
edificado existente.
O Concurso, que conta com o apoio e
assessoria técnica da AO-SRN e com
a revista arq./a como media partner,
seleccionará e premiará, com vista 
à sua materialização, o melhor
«projecto expositivo» para o seu
showroom.
O lançamento está previsto para 
3 de Novembro de 2008.
OA-SRN, Pelouro da Encomenda
Tel. 222 074 250
Fax 222 074 259
concursos@oasrn.org

Uniscala Interiores, Lda 
Ana Oliveira, Departamento de Marketing,
Comunicação & Imagem
Tel. 229 968 938
Fax 229 968 746
anaoliveira@uniscala.pt
www.uniscala.pt

RESULTADOS
PRÉMIO CONDE OEIRAS
CONHECIDO NO DIA MUNDIAL
O EDIFÍCIO DO COLÉGIO TAGUS PARK
(CATEGORIA DE INTERVENÇÕES DE
RAIZ) E O PALÁCIO ANJOS (EDIFÍCIOS
RECUPERADOS) FORAM OS
VENCEDORES DA QUINTA EDIÇÃO DO
PRÉMIO MUNICIPAL CONDE DE OEIRAS
Os prémios foram entregues em
Outubro, no Dia Mundial da
Arquitectura, numa cerimónia que
contou com a presença do provedor
da arquitectura, Francisco Silva Dias.
Este concurso contou com a
assessoria técnica dos serviços de
concursos da OA-SRS e com o jurado
designado pela Ordem, Pedro
Appleton.
O prémio data de 1991 e pretende
incentivar as intervenções
arquitectónicas «de qualidade e que
contribuam significativamente para
a qualificação e salvaguarda do
património do concelho» de Oeiras. 
Os prémios atribuídos a cada uma
das categorias foram de 10 mil
euros, a dividir pelos autores de
projectos e promotores. 
É a seguinte a relação dos premiados
e da atribuição de menções honrosas: 

SECÇÃO A – INTERVENÇÕES DE RAIZ 
– OU EDIFÍCIOS NOVOS
Prémio Colégio Tagus Park
Autor: Axonométrica Arquitectura, Lda
Promotor: Ciência Activa SA
Menções honrosas 
Casa DT
Autor: Jorge Graça Costa
Promotor: Duarte Cabete
Edifício Ramazzotti 
Autor: Axonométrica Arquitectura, Lda
Promotor: Ramazzotti Imobiliária, SA
Casa Rita e João Araújo
Autor: MOA.a. Arquitectos, Lda 
Promotor: Rita Lindley Cintra 
Torres Araújo

SECÇÃO B – EDIFÍCIOS RECUPERADOS
Prémio Palácio Anjos
Autor: Entreplanos – Gabinete de
Arquitectura, Urbanismo e Design, Lda
Promotor: Câmara Municipal de Oeiras
Menção honrosa
Habitação unifamiliar no Centro
Histórico de Oeiras
Autor: Arq. Carlos Manuel Ruivo
Promotor: Pedro Ruivo 
e Andreia Costa

3 NOVEMBRO
ESTATUTO/ESTÁ TUDO 
EM DISCUSSÃO
REGIME FINANCEIRO DA OA
Clube Literário do Porto, Rua Nova 
da Alfândega 22, Porto, 21h30-23h 
com os arquitectos convidados 
João Pedro Guimarães 
e João Castro Ferreira 
Comissário convidado: 
arq. Cristóvão Iken
Moderador: arq. Jorge da Costa
Relator crítico: arq. André Tavares
Organização OA-SRN
Consulte o programa completo e participe
no debate através do blogue
www.oasrn.org/estatuto_em_discussao

4 > 8 NOVEMBRO
LIVRO, CICLO DE CINEMA E
SEMINÁRIO INTERNACIONAL 
DE ARQUITECTURA   
BERLIM: RECONSTRUÇÃO
CRÍTICA
Cinema Passos Manuel e Auditório
de Serralves, Porto
Organizado pela associação cultura
circo de ideias, e no momento em
que se aproximam os 20 anos da
Queda do Muro, pretende ser um
espaço de debate sobre a história da
arquitectura e do urbanismo do
século XX, através da reflexão crítica
da mítica experiência urbana de
Berlim.
O sub-título do evento 'Reconstrução
Crítica' remete para duas
interpretações - uma alusão directa
ao método de planeamento urbano
Kritischer Rekonstruktion
desenvolvido pelo arquitecto Josef
Paul Kleihues, nos anos 80, durante
a Internationale Bauausstellung –
IBA; e uma vontade de reconstruir
criticamente Berlim, de regressar à
sua história, aos seus dilemas, às
suas polémicas, reavaliando e
debatendo os seus resultados.
Esta iniciativa conta com o apoio
institucional da OA-SRN e organiza-
-se em torno de três núcleos
principais:
«Berlim: Reconstrução Crítica»,
Edição Circo de Ideias
O livro apresenta textos de reflexão
ou projectos para Berlim da autoria
dos participantes presentes no
seminário e ciclo de cinema.
4 > 7 NOV CICLO DE CINEMA,
Cinema Passos Manuel 
Apresenta um conjunto óbvio de
quatro filmes incontornáveis, pontos
de referência na linha da história de
Berlim, que serão analisados e
contextualizados por intelectuais
apaixonados pelo cinema e pela
cidade.
8 NOV SEMINÁRIO INTERNACIONAL
DE ARQUITECTURA, Auditório de
Serralves
Através da leitura crítica do caso
urbano de Berlim, um notável painel
de conferencistas irá partilhar e
debater a sua experiência de
confronto com a densa história da
cidade, procurando criar um plano
de reflexão comum que sirva de base
a outras questões. Berlim surge
assim como pretexto, como um óculo
através do qual poderemos reflectir
sobre a cidade contemporânea,
focando, por exemplo, a memória 
e a identidade de uma cidade
confrontada com a destruição, como
o Ground Zero em Nova Iorque ou o
Chiado em Lisboa.
Seminário com tradução/
interpretação simultânea EN/PT/EN. 

Inscrições até dia 3 de Novembro
Inscrições e informações em
berlim.circodeideias.pt

4, 21 NOVEMBRO 
E 9 DEZEMBRO
DÃO-SE EXPLICAÇÕES ’08
(CAUSA FINAL)
CICLO DE CONVERSAS SOBRE
ARQUITECTURA
Espaço A, Casa Municipal da Cultura,
Aveiro, 21h30
Com João Rapagão, Nuno Grande,
Jorge Figueira, Gonçalo Canto Moniz
(moderadores), ARX, Portugal, Ilídio
Ramos, Atelier de Santos, João Lúcio
Lopes, ANC, Arquitectos, RVDM,
Arquitectos, João Paulo Loureiro,
Jean Porcher, Serôdio e Furtado,
Carlos Castanheira (convidados)
Comissários Ricardo Vieira de Melo 
e João Paulo Cardielos 
Organização NAAV – Núcleo de Aveiro
da Ordem dos Arquitectos
Mais informações através do e-mail

naav@oasrn.org

> 7 DEZEMBRO
EXPOSIÇÃO & LIVRO
MÁQUINAS NA PAISAGEM 
ARQUITECTURA DOS
FUNICULARES E COMBOIOS 
DE CREMALHEIRA
Metro do Porto, Estação de São Bento
Baseada no livro homónimo de
desenhos de Vasco Melo, agora
editado pela Dafne, a exposição
apresenta numerosos casos de
funiculares na Suíça, contrapondo-
-os, com fotografias de Luís Oliveira
Santos, aos exemplos portugueses.
Organização Dafne Editora
www.dafne.com.pt

11 DEZEMBRO
‘PROJECTAR COM O CCP’ –
CONCURSOS DE CONCEPÇÃO
Palácio da Bolsa, Porto
Organização OA-SRN
Apoio Institucional Associação
Comercial do Porto
Inscrições e outras informações através
do e-mail concursos@oasrn.org

> 4 JANEIRO 2009
WELTLITERATUR. MADRID,
PARIS, BERLIM, SÃO
PETERSBURGO, O MUNDO!
Fundação Calouste Gulbenkian,
Galeria de Exposições Temporárias,
Avenida de Berna 45A, Lisboa
Terça-feira a domingo, 10-18h
Textos literários, documentos e
obras de arte que mostram a
literatura e os autores da geração de
Fernando Pessoa. A literatura
portuguesa do Mundo, numa
exposição singular que conta com o
comissariado de António M. Feijó e a
concepção dos arquitectos Francisco
e Manuel Aires Mateus.
A exposição é complementada com
um ciclo de conferências, às quartas
e sábados, sempre às 18h, no
Auditório 3.
Tel. 217 823 000
www.gulbenkian.pt

Colégio Tagus Park

Palácio Anjos

AGENDA
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FORMAÇÃO

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

7 > 8 NOVEMBRO
DEZ ANOS DE EXPO’98
CIDADE IMAGINADA/CIDADE
CONCRETIZADA
Pavilhão de Portugal, Parque 
das Nações, Lisboa

Dez anos depois da abertura da
Exposição Mundial de Lisboa, a OA-
SRS promove um encontro para
debater o projecto, a construção e o
habitar desta parcela de cidade. De
acordo com a proposta de
programa, a OA-SRS conta com a
presença dos diversos
intervenientes que contribuíram
para o acto de fazer pensar cidade e
de gerar cultura urbana.
Desenhar cidade com o pretexto de
uma Exposição Mundial foi o grande
desafio da Expo’98 que pretendeu
definir um desenho urbano para a
frente ribeirinha oriental da cidade
de Lisboa.
Fazer um balanço das expectativas e
dos resultados deste fragmento de
utopia constitui-se como um desafio
igualmente estimulante e de
responsabilidade acrescida:
cumprindo-se o sonho, que
fragilidades? Que resultados? 
A cidade efémera, a permanecer no
futuro, revela-se como um
património colectivo e integra-se na
cidade já consolidada? 
O plano da exposição e respectivas
potencialidades de coesão, rupturas
e complementaridades confronta-
se com a desactivação do processo
utópico no pós-expo, numa
apreciação final da Expo’98: A cidade
imaginada.
Citando Nuno Portas a propósito dos
desafios e das ideias, «Alguém tinha
outra chave na mão?»
LEONOR CINTRA GOMES 

Este encontro é complementado, 
a 22 de Novembro, com uma visita
guiada pelo presidente da Parque
Expo, Rolando Borges Martins, à
zona de intervenção da exposição
mundial (10h). 
Programa completo: www.oasrs.org

FORMAÇÃO
CONTÍNUA
20 > 21 NOVEMBRO 
ACÇÕES NA ÁREA COMPORTAMENTAL
APRESENTAÇÃO E DEFESA 
DE UM PROJECTO
DURAÇÃO 12H 
O objectivo desta formação é
desenvolver nos participantes
competências ao nível dos métodos
e técnicas que facilitem a
preparação e condução de
apresentações persuasivas e
motivadoras.

11 > 12 DEZEMBRO
ACÇÕES NA ÁREA COMPORTAMENTAL
NEGOCIAÇÃO EM ARQUITECTURA
DURAÇÃO 12H 
O objectivo desta formação é
desenvolver nos participantes
competências ao nível da
comunicação, adequando-a aos
diferentes interlocutores.

As acções na área compotamental estão a
cargo da Perfil – Psicologia e Trabalho, Lda,
uma empresa de formação e consultoria
que actua na área do desenvolvimento dos
activos humanos das empresas e
organizações.

FORMAÇÃO 

Secretaria, segunda a sexta, 10h-19h
Tel. 213 241 140/5
Fax 213 241 169
secretaria3@oasrs.org
FICHAS DE INSCRIÇÃO
HTTP://WWW.OASRS.ORG/CONTEUDO/
AGENDA/NOTICIAS-DETALHE.ASP?
NOTICIA=1274 

O programa de formação itinerante,
organizado com o objectivo de
promover a valorização da
profissão, da arquitectura e do
ordenamento do território. teve
início em Maio e termina em
Dezembro de 2008.
Consiste em cinco acções de
formação que se integram nas
questões da reciclagem da prática
profissional de acordo com os novos
regimes regulamentares (Regime
Jurídico – Urbanização e Edificação,
Regime Jurídico – Instrumentos
Gestão Territorial) e no âmbito da
prática profissional de projectista
e/ou outros (Segurança contra
Incêndios, Coordenação de
Segurança no Trabalho da
Construção, Reabilitação Urbana).
Os formadores envolvidos são: 
Coordenação de Segurança no
Trabalho da Construção 
– Arq. Vasco Martins
Reabilitação Urbana 
–  Arq. Ana Pinho
Segurança contra Incêndios 
–  Arquitectos Pedro Silvano 
e Paulo Ramos
Regime Jurídico – Urbanização 
e Edificação
–  Dr. José Saraiva de Lemos
Regime Jurídico – Instrumentos
Gestão Territorial 
– Dr.ª Fernanda Paula Oliveira 
ou Dr.ª Ana Cláudia Guedes

As acções de formação têm lugar 
nas várias Delegações e Núcleos da
SRS, organizadas, para este efeito,
em cinco grupos geográficos, de
acordo com o seguinte calendário
até final do ano:

3 NOVEMBRO
REGIME JURÍDICO – INSTRUMENTOS
GESTÃO TERRITORIAL
Grupo 4: Região Autónoma 
da Madeira
Delegação da Madeira, Rua das
Hortas 55, Residências Costa 
do Sol VII, Loja S, Funchal

4 NOVEMBRO
COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA 
NO TRABALHO DA CONSTRUÇÃO 
Grupo 1: Médio Tejo, Leiria,
Portalegre e Castelo Branco
Núcleo Médio Tejo, Rua D. João IV 
47-49, Abrantes
6 NOVEMBRO
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS 
Grupo 2: Litoral Alentejano e Baixo
Alentejo
Núcleo Litoral Alentejano, Edifício
Antigo Colégio S. José, Rua do
Parque, Santiago do Cacém

7 NOVEMBRO
REABILITAÇÃO URBANA
Grupo 3: Algarve
Delegação da Penha da Junta de
Freguesia da Sé, Rua Jornal Folha 
de Domingo, lote 260 – loja A, Faro

12 NOVEMBRO
REGIME JURÍDICO – URBANIZAÇÃO 
E EDIFICAÇÃO
Grupo 5: Região Autónoma 
dos Açores
Local – A confirmar [Terceira]

2 DEZEMBRO
REGIME JURÍDICO – INSTRUMENTOS
GESTÃO TERRITORIAL
Grupo 5: Região Autónoma 
dos Açores
Local – A confirmar [São Miguel]

3 DEZEMBRO
REGIME JURÍDICO – URBANIZAÇÃO 
E EDIFICAÇÃO
Grupo 2: Litoral Alentejano 
e Baixo Alentejo
Núcleo Baixo Alentejo, 
Rua D. Manuel I 30, Beja

4 DEZEMBRO
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS
Grupo 3: Algarve
Delegação da Penha da Junta de
Freguesia da Sé, Rua Jornal Folha 
de Domingo, lote 260 – loja A, Faro

5 DEZEMBRO
REABILITAÇÃO URBANA 
Grupo 1: Médio Tejo, Leiria,
Portalegre e Castelo Branco
Escola Secundária Nuno Álvares,
Avenida Nuno Álvares, Castelo
Branco

9 DEZEMBRO
COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA 
NO TRABALHO DA CONSTRUÇÃO
Grupo 4: Região Autónoma 
da Madeira
Delegação da Madeira, Rua 
das Hortas 55, Residências 
Costa do Sol VII, Loja S, Funchal

A NORTE
Miguel Nery [responsável de formação]
Bárbara Belo [coordenação de formação]
Tel. 222 074 258
formacao.continua@oasrn.org
O FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO E OUTRAS
INFORMAÇÕES ESTÃO DISPONÍVEIS EM
WWW.OASRN.ORG > FORMAÇÃO

3 NOVEMBRO
CURSO COORDENAÇÃO DE
SEGURANÇA NA CONSTRUÇÃO
3.ª EDIÇÃO 
segundas, terças e quintas, 19-23h
(existe a possibilidade de
ocorrerem sessões esporádicas ao
sábado)
Com a promulgação do Decreto-Lei
273/03, de 29 de Outubro, que
regula a existência da Coordenação
de Segurança e Saúde, durante 
as fases de projecto e realização de
obra, surge a necessidade de
adequar técnicos para o exercício
desta nova função. O Coordenador
de Segurança é a figura que
assegura a integração dos
princípios/objectivos inerentes ao
Decreto-Lei, promovendo e
verificando a implementação dos
princípios gerais de prevenção de
riscos profissionais, desde a
elaboração do projecto até à fase 
de exploração da obra.

OBJECTIVOS
1. Promoção de formação especifica
para o exercício da Coordenação de
Segurança e Saúde.
2. Conceber, desenvolver e
implementar Plano de Segurança 
e Saúde e Compilação Técnica.
3. Sensibilização dos
intervenientes no processo da
construção, para as questões da
Segurança.

11 OUTUBRO 
> 28 FEVEREIRO
CICLO 3R – REABILITAR, REUTILIZAR,
RECICLAR
A OA-SRN iniciou, a 11 de Outubro,
este ciclo de formação e debate
sobre a sustentabilidade na
vertente da arquitectura,
nomeadamente sobre os temas 
da Reabilitação de centros urbanos
e edifícios, Eficiência energética no
âmbito dos edifícios existentes, 
Uso racional, aproveitamento 
e reciclagem da água, Espaços
exteriores em centros urbanos,
Materiais e tecnologias eco-
-eficientes e Sistemas de
certificação ambiental.

AGENDA NOVEMBRO

7 NOVEMBRO 
Sessão Técnica ROBBIALAC |
Patologia e Reabilitação de Fachadas

8 NOVEMBRO 
Workshop 3 | Técnicas de Inspecção 
e Reforço de Estruturas em Madeira

14 NOVEMBRO 
Sessão Técnica WEBER-CIMENFIX | 
A Eficiência Energética dos Edifícios 
– Contributo da Zona Opaca da
Fachada para a sua Melhoria

15 NOVEMBRO 
Workshop 4 | Demonstração de
Técnicas de Restauro Azulejo,
Estuque Decorativo e Pintura Mural
Interior

21 NOVEMBRO 
Sessão Técnica VAILLANT | Soluções
de Elevada Eficiência Energética,
para Climatização e produção 
de AQS, através da integração 
de Sistemas

27 NOVEMBRO 
Curso 1 | Princípios e Estratégias
Bioclimáticas – Ferramentas para 
as Fases Iniciais de Projecto
Inscrições, programa e outras informações
em www.oasrn.org/3R

7 NOVEMBRO
SESSÃO TÉCNICA ROBBIALAC 
| CICLO 3R
PATOLOGIA E REABILITAÇÃO 
DE FACHADAS
18-20h (antecedido de um welcome
coffee às 17h30)
Hotel Pestana Porto
Gratuito (mediante inscrição
obrigatória)
Esta sessão, dirigida a arquitectos,
arquitectos estagiários e
estudantes de arquitectura, tem
como objectivos abordar as
principais patologias associadas às
fachadas e dar a conhecer soluções
e técnicas para a sua reabilitação,
pretende abordar ainda a temática
da cor na reabilitação de edifícios.

8 NOVEMBRO 
WORKSHOP 3 | CICLO 3R
TÉCNICAS DE INSPECÇÃO E REFORÇO
DE ESTRUTURAS EM MADEIRA
9-13h e 14h30-18h30
Futuras instalações da OA-SRN
Preço sob consulta
Pretende-se com este workshop,
dirigido a arquitectos, arquitectos
estagiários e estudantes de
arquitectura, conservadores-
-restauradores e estudantes de
conservação e restauro, sensibilizar
os técnicos e os utilizadores para a
viabilidade da recuperar e reabilitar
estruturas de madeira em serviço,
passando em revista as técnicas de
inspecção, avaliação, tratamento,
consolidação e reforço capazes de
fundamentar e viabilizar uma
decisão nesse sentido.

14 NOVEMBRO
SESSÃO TÉCNICA WEBER-CIMENFIX 
| CICLO 3R
A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS
EDIFÍCIOS – CONTRIBUTO DA ZONA
OPACA DA FACHADA PARA A SUA
MELHORIA
18-20h
Hotel Pestana Porto
Gratuito (mediante inscrição
obrigatória)
Apresentar o contributo de um
sistema ETICS (Isolamento Térmico
pelo Exterior) aplicado em fachadas
para a melhoria da eficiência do
comportamento térmico de um
edifício, abordar alguns aspectos
relacionados com projecto e
aplicação do sistema ETICS e
conhecer experiências práticas 
de utilização do sistema ETICS são 
os objectivos desta sessão técnica,
dirigida a arquitectos, arquitectos
estagiários e estudantes de
arquitectura.

15 NOVEMBRO
WORKSHOP  4 | CICLO 3R
DEMONSTRAÇÃO DE TÉCNICAS 
DE RESTAURO AZULEJO, ESTUQUE
DECORATIVO E PINTURA MURAL
INTERIOR
9-13h e 14h30-18h30
Futuras instalações da OA-SRN
Preço sob consulta
Este workshop pretende
contextualizar as técnicas 
de produção artística das três 
áreas das artes decorativas
aplicadas à arquitectura (azulejo,
estuque decorativo e pintura mural)
na sua relação com as questões 
da conservação arquitectónica,
debater as questões em torno 
da intervenção de conservação 
e de restauro e respectivas
especificidades por área e 

sensibilizar os destinatários 
para a procura de uma correcta
abordagem nas intervenções 
no Património Edificado.
Dirigido a arquitectos, arquitectos
estagiários e estudantes de
arquitectura, o workshop pretende
ainda abordar metodologicamente 
o diagnóstico de anomalias no
campo das três arte decorativas,
fornecer pistas para tratamentos
preventivos e de conservação e
restauro, enquadrar estas
metodologias no âmbito da teoria
de projecto e sensibilizar para a
importância da selecção de equipas
multidisciplinares, através do
reconhecimento das boas práticas 
de Conservação e Restauro.

21 NOVEMBRO
SESSÃO TÉCNICA VAILLANT
SOLUÇÕES DE ELEVADA EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA, PARA CLIMATIZAÇÃO 
E PRODUÇÃO DE AQS, ATRAVÉS 
DA INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS
18-20h
Hotel Pestana Porto
Gratuito (mediante inscrição
obrigatória)

27 NOVEMBRO
CURSO 1 | CICLO 3R
PRINCÍPIOS E ESTRATÉGIAS
BIOCLIMÁTICAS – FERRAMENTAS
PARA AS FASES INICIAIS DE
PROJECTO
9-13h e 14h30-18h30
Espaço de Formação da OA-SRN
Preço sob consulta
O curso, dirigido a arquitectos,
estudantes de Arquitectura 
ou qualquer pessoa que esteja
interessada nas diversas facetas 
da Eficiência Energética em
Edifícios, tem como objectivo
fornecer um conjunto de
conhecimentos e métodos de
análise básicos, que suportam a
prática da Arquitectura
Bioclimática, resultando na
concepção e construção de edifícios
sustentáveis e que proporcionam 
o máximo conforto ambiental aos 
seus ocupantes.
A ênfase será posta na utilização 
de ferramentas computacionais
simplificadas, que permitirão uma
aproximação a diversos tipos de
questões ambientais, presentes
principalmente nas fases iniciais 
do projecto. As aulas terão um cariz
eminentemente prático, sendo 
a demonstração dos diferentes
softwares seguida de exercícios
para aplicação dos conhecimentos
obtidos durante o enquadramento
teórico.
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NESTE DIA MUNDIAL DA ARQUITECTURA, AS PRIMEIRAS DAS MINHAS BREVES
PALAVRAS VÃO PARA OS NOVOS MEMBROS HONORÁRIOS DA ORDEM DOS
ARQUITECTOS QUE SÃO HOJE HOMENAGEADOS: O ARQUITECTO CARLOS DUARTE,
O ARQUITECTO VITTORIO GREGOTTI, O PROFESSOR JOSÉ AUGUSTO FRANÇA, A
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN E A EDITORIAL GUSTAVO GILI. 

NACIONAL

ORDEM NA DIRECÇÃO DO FEPA
No dia 10 de Outubro, o Arq. Jorge Bonito Santos, vogal da
direcção nacional, foi eleito para o Bureau do Fórum Euro-
peu para as Políticas de Arquitectura, na assembleia geral
realizada em Bordéus (França). 
Esta eleição vem ao encontro do recente esforço de afirma-
ção internacional da Ordem junto dos principais organismos
ligados à arquitectura e à profissão de arquitecto da União
Europeia. Recorda-se que o FEPA serve de plataforma de
encontro a 58 entidades dos estados-membros – câmaras
de arquitectos, representantes governamentais e institui-
ções ligadas à arquitectura e ao planeamento urbano e
territorial –  e produz documentos fundamentais para as
políticas de arquitectura e para o exercício profissional na
Europa, com forte ascendente junto da Comissão Europeia.
O Fórum de Bordéus decorreu sob a égide da presidência
Francesa da União Europeia entre 8 e 10 de Outubro, e foi
dedicado à Arquitectura e Desenvolvimento Sustentável. A
Ordem dos Arquitectos, a única organização portuguesa pre-
sente no evento, fez-se representar pelos arquitectos João
Belo Rodeia, Jorge Bonito Santos e Fernando Gonçalves.

CONSELHO NACIONAL 
DE DELEGADOS ELEGE MESA
Na primeira reunião do órgão a 18 de Setembro, presidida
pelo Arquitecto João Pedro Serôdio, e por sua proposta, foi
eleita, por unanimidade, a restante mesa do Conselho que
passa a ser constituída pelos arquitectos Luís Vilhena (vice-
presidente) e por Pedro Ressano Garcia e Margarida Grácio
Nunes (secretários). 
Na ocasião, o Presidente da Ordem apresentou o ponto de
situação do trabalho realizado pelo Conselho Directivo
Nacional nos primeiros meses do actual mandato, com par-
ticular ênfase na situação financeira nacional e no proces-
so de revisão do Decreto 73/73. 
Foi ainda deliberado, por unanimidade, vender o imóvel sito na
Rua D. Hugo 19, no Porto, cuja receita reverterá para a cons-
trução da nova sede da Secção Regional do Norte.

AINDA O LIVRO DE RECLAMAÇÕES 
Em Novembro último, na sequência da publicação do Decre-
to-Lei n.º 371/07, de 6 de Novembro, a Ordem informou os
seus membros da necessidade de disporem do Livro de
Reclamações e de eventuais reclamações serem dirigidas à
ASAE enquanto entidade reguladora. Esta informação foi
reforçada na edição de Junho do boletim e, até nova infor-
mação ou esclarecimento, devem os membros proceder
desta forma.
Com apoio jurídico, o Conselho Directivo Nacional continua a
discutir a questão com a Direcção-Geral do Consumidor e a
ASAE, uma vez que não existe consenso no entendimento
sobre o âmbito de aplicação do referido Decreto-Lei à pres-
tação de serviços de arquitectura. 
O parecer enviado pela Ordem à Direcção-Geral do Consu-
midor e a resposta que mereceu estão disponíveis em
www.arquitectos.pt

TRABALHOS RECENTES DE SIZA
17 OUTUBRO > 16 NOVEMBRO
Uma exposição sobre os 10 últimos anos de trabalho de
Álvaro Siza Vieira, comissariada por Jorge Figueira, foi inau-
gurada a 16 de Outubro, no Instituto Tomie Ohtake, em São
Paulo, Brasil. «Álvaro Siza. Modern Redux» selecciona 12
obras (casas, museus, espaços desportivos, espaços expo-
sitivos) em Portugal, Espanha, Bélgica e Coreia do Sul.
Um comentário de Jorge Figueira é assumido como ponto
importante da sua reflexão para esta mostra; «face aos
grandes acontecimentos e à grande violência que move o
mundo», diz ele, «a arquitectura de Siza poderá ser entendi-
da como intimista, delicada e minuciosa».

Organização: Ministério da Cultura/Direcção-Geral das Artes em
parceria com o Instituto Tomie Ohtake de São Paulo
Os mesmos 12 projectos são apresentados em livro também organi-
zado por Jorge Figueira com textos seus, de Alexandre Alves Costa,
Hans Ibelings e Guilherme Wisnik. 
www.institutotomieohtake.org.br
http://www.dgartes.pt/

A MEDALHA DE OURO DO RIBA
Em nome da rainha Isabel II, a distinção será entregue em
Fevereiro próximo e foi anunciada no dia 7 de Outubro. 
A atribuição da Medalha de Ouro a Álvaro Siza é um prémio
que reconhece «o inspirado e didáctico trajecto de mais de
40 anos do arquitecto e o seu imenso contributo para a
arquitectura», sublinha a nota divulgada pelo RIBA. 
A nota (que pode ser lida em www.architecture.com/
Awards/RoyalGoldMedal/RoyalGoldMedal2009/) conclui
«desejamos-lhe muitos mais anos de concretização da sua
visão singular das possibilidades de construir.»

PARCEIROS DOS 10 ANOS DA ORDEM DOS ARQUITECTOS
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DISCURSO DIRECTO
NOVA IMAGEM DA ORDEM
Pedro Novo, o designer responsável pela nova imagem da
Ordem dos Arquitectos, fez uma pequena apresentação
da sua proposta na cerimónia solene que aconteceu no
Dia Mundial da Arquitectura 2008, 6 de Outubro, na sede
nacional.
A nova imagem, seleccionada pelo Júri do Concurso a que
se candidataram 220 propostas, está patente numa tela
com grandes dimensões que forra a escada da fachada
poente do edifício dos Banhos de São A tela ficará expos-
ta até ao início de Julho do próximo ano para marcar os 10
anos da Ordem. 
Com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa foram coloca-
dos, na rede mupi de Lisboa, 40 cartazes com esta ima-
gem. Uma colagem no Porto de outros tantos cartazes
permitiu também que alguns se vão familiarizando com a
nova imagem. 
Quando o Manual de Normas esteja disponível, os servi-
ços da Ordem irão adoptar o novo logótipo.

Agradeço-lhes, em nome da Ordem dos Arquitec-
tos, a dedicação e empenho exemplares na investi-
gação, promoção e/ou divulgação da Arquitectura
e dos arquitectos portugueses, fortemente inspi-
radoras para todos nós.
Permita-me também dizer, Senhora Ministra, que é
uma honra tê-la entre nós. Creio mesmo que se
trata da primeira vez que um titular da Pasta da
Educação do Governo da República se encontra na
casa dos arquitectos. 
A presença de V.ª Exc.ª vem ao encontro da cele-
bração deste dia que, por proposta da União Inter-
nacional dos Arquitectos, é este ano especialmen-
te dedicado às crianças e é pretexto para iniciar
formalmente o Serviço Educativo da Ordem dos
Arquitectos. 
Em parceria com inúmeras instituições, a Ordem
programou ou acolheu um vasto conjunto de activi-
dades pedagógicas dirigidas aos mais jovens (e às
suas famílias), procurando assim despertá-los e
estimulá-los para o ambiente construído e para a
cidadania. 
Ora, o ensino e a formação com a arquitectura ou
através da arquitectura, nomeadamente no ensino
básico, é hoje prática pedagógica corrente em mui-
tos dos nossos parceiros europeus. Entre nós,
passo a passo, esperamos que essa prática possa
chegar a cada vez mais crianças e educadores, dis-
ponibilizando, pela nossa parte e progressivamen-
te, apoio, formação e material didácticos, e contan-
do, se possível, com a futura parceria do Ministério
da Educação e das próprias escolas. 
Noutro sentido, permita-me recordar que, numa
altura em que está em curso um amplo e inédito
processo de remodelação das instalações das
escolas do ensino secundário, através da Parque
Escolar, e que envolve já centenas de arquitectos, a
Ordem mantém-se disponível para a mais ampla
colaboração e participação, em moldes a equacio-
nar. Neste contexto, consideramos desejável um
conjunto específico de concursos públicos, que
decerto enriquecerão este importante processo e
que permitirão a abertura da encomenda àqueles
que lhe têm menos condições de acesso, nomeada-
mente os arquitectos mais jovens. Estamos certos
do empenho do Ministério da Educação para estas
possibilidades, que desde já agradecemos. 
Em Abril passado, quando assumiu funções, a actu-
al Direcção Nacional da Ordem fez questão em afir-
mar que recentraria a sua acção a partir da profis-
são de arquitecto e da arquitectura enquanto fazer
do arquitecto. Neste contexto, a reorganização em
curso dos serviços nacionais da Ordem afigura-se
fundamental, incluindo a respectiva área da Comu-
nicação, de modo a aproximar, cada vez mais e mel-
hor, a Ordem aos seus membros e vice-versa, e a
melhor responder aos desafios contemporâneos
neste âmbito preciso. 
É diante deste contexto que esta área se encontra
em profunda remodelação –imagem, website, jor-
nal arquitectos, boletim arquitectos e assessoria
de comunicação – e apresentam-se hoje formal-
mente os resultados dos concursos públicos para a
nova direcção da revista e para a nova imagem,
este último promovido em parceria com o Centro
Português de Design e em que participaram mais
de 200 equipas. 
Temos, por isso, muito gosto em anunciar que o
jovem designer Pedro Novo, sedeado em Londres, é
o autor da nova imagem da Ordem dos Arquitectos
que, a partir de hoje, será progressivamente
implementada. Por sua vez, o arquitecto Manuel
Graça Dias é o novo director do Jornal Arquitectos,
regressando a funções que já desempenhou e às
quais, estamos certos, entregará toda a sua notá-
vel experiência, saber e pulsão cosmopolita. 
A nova série do Jornal Arquitectos será bilingue, em
português e inglês, permitindo-se à respectiva
internacionalização. E será mais amigo do ambiente

pois será enviado aos membros envelopado em
papel, poupando mais de 60 000 sacos de plástico
por ano. 
Aproveito este momento para agradecer a todos
quantos participaram nestes concursos da Ordem e,
em particular, à direcção cessante do Jornal Arqui-
tectos, nas pessoas dos arquitectos José Adrião e
Ricardo Carvalho, cujo mérito pelo trabalho desen-
volvido é amplamente reconhecido.
As minhas próximas palavras vão para o Senhor
Presidente da Comunidade Urbana do Médio Tejo e
para os Senhores Presidentes das Câmaras Munici-
pais respectivas, aos quais agradecemos a amável
presença e disponibilidade. 
Será hoje celebrado um protocolo de colaboração
entre a Comunidade Urbana e a Ordem dos Arqui-
tectos, através da sua Secção Regional Sul, que
consideramos ser um momento simbólico da maior
importância, pois espelha uma parceria que se
espera exemplar para futuro e que expressa uma
Ordem mais aberta e participativa.
No mesmo sentido, agradeço aos nossos patroci-
nadores que tornaram mais possível este dia de
celebração: a Gaggenau, a Margon e a Technal. De
igual modo, à Lusomapei, com a qual é hoje cele-
brado um protocolo que permitirá a realização,
em 2009, da próxima edição da Exposição Habitar
Portugal. 
Por fim, expresso o nosso reconhecimento às equi-
pas – do Conselho Directivo Nacional, das Secções
Regionais e das Delegações e Núcleos da Ordem –
que tornaram possíveis as mais de 50 iniciativas
ligadas a este Dia Mundial da Arquitectura. A todos
muito obrigado. 

Há ainda um longo caminho a percorrer para que o
reconhecimento da Arquitectura e da profissão de
arquitecto como recursos fundamentais e estraté-
gicos do nosso País seja plenamente confirmado,
nomeadamente numa Política Nacional de Arqui-
tectura, mas também em melhores condições para
o exercício da profissão de arquitecto e em maior
acesso à Arquitectura que é, seguramente, um
direito de todos. 
Neste contexto, esperamos que o acordo histórico
alcançado entre a Ordem dos Arquitectos e a Ordem
dos Engenheiros a propósito da Lei 116/X (que sub-
stitui o famigerado Decreto 73/73), já anunciado no
passado dia 3 de Julho e para o qual contamos com
o apoio do Senhor Ministro das Obras Públicas, seja
acolhido favoravelmente pela Assembleia da Repú-
blica. Pela nossa parte, tudo faremos nesse senti-
do, de modo a virar uma página negra que dura há
mais de 35 anos. 
Porém, neste Dia Mundial da Arquitectura e num
momento em que se comemoram os dez anos da
Ordem dos Arquitectos, permitam-me salientar
que, apesar de todos os constrangimentos e difi-
culdades, o tempo tem sido generoso para connos-
co. Nunca como hoje, estiveram tão presentes a
arquitectura e os arquitectos em Portugal, de
norte a sul, do continente às ilhas atlânticas, den-
tro e fora do país, em distintos âmbitos profissio-
nais e disciplinares, despertando interesse cres-
cente junto da opinião pública e publicada. 
Este reconhecimento permite-nos olhar o presente
e o futuro com razoável optimismo, celebrando uma
tradição associativa centenária e um ofício muito
antigo que, ainda assim ou exactamente por ser
assim, mantém-se sempre tão capaz de reconhecer
o presente e de imaginar o futuro. 
Creio ser este o nosso melhor património e o que
de melhor temos para servir os cidadãos, a cidada-
nia e o nosso País. 

JOÃO BELO RODEIA

PRESIDENTE DA ORDEM DOS ARQUITECTOS 
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