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A nortenovos

A NORTE
Ana Lúcia Pereira Coutinho 
Aurora Micaela Barros Fernandes 
Carla Filipa de Jesus Teixeira 
Eduardo Luís Ferreira da Costa 
Gisela Sousa Soares 
Guillaume Jean Fernandes do Vale 
Helder Ricardo dos Santos Martins 
Inês Areal de Boaventura Afonso 
João Manuel Duarte Branco 
João Pedro Brás Martins 
José Filipe Ribeiro Mendes 
José Tiago Durães Araújo 
Lúcio Flávio Vilaça Dias 
Nuno Manuel Simões Laranjeira 
Samuel João Correia Marques 
Sara Catarina Delgado Silva 
Sidónio Tércio Tomé Alves 
Silvia Cristina Teixeira Ramos 
Tiago Justino Soares Lopes 
Tiago Marques Correia

A SUL
Alexandre Miguel Carolino Barreira 
Alfredo de Jesus Leite Medina 
Ana Filipa Borges do Nascimento 
Ana Francisca Amaral Correia 
Ana Luísa Coelho Gonçalves 
Ana Margarida Baptista Magro 
Ana Margarida Marques Duarte 
Ana Patrícia Almeida do Vale 
Ana Patrícia Marques Rodrigues 
Ana Rita Casaleiro de Oliveira 
Ana Rita Novelo Nobre 
Ana Sofia Casneuf Gouveia 
Ana Sofia Abrantes Morgado 
Ana Teresa Verdasca Rodrigues 
André Filipe Machado Romão 
Andreia Filipa Santos Penha 
Andreia Patrícia Chan Gao 
Ângela Beatriz Martins Santos 
António Manuel Seabra Pinelo 
António Manuel Silva Ferreira 
António Maria Costa Almeida 
António Maria de Almeida Mota 
Bárbara Sofia Garraio David 
Bárbara Sofia Parreira Cabral 
Bruno Ivo da Silva Dias 
Bruno João Calado da Câmara 
Bruno Manuel Ferreira Vidal 
Bruno Miguel Duarte Xisto 
Carla Sofia Vieira Henriques 
Carla Virgínia Rodrigues da Costa 
Carlos Tinoco Castilha Garcia 
Carolina Manuel Proença 
Catarina de Sousa e Silva dos Reis 
Catarina Salema Castro Henriques 
Cátia Filipa de Sousa Venda 
Cátia Liliana Santos Lopes 
Cátia Sofia Delgado Polido 
Cecília dos Santos Zacarias 
Cláudia Rocheteau e Silva Ramos 
Cristina Maria Rodrigues da Silva 
Daniel da Silva Freire Luís 
Diana Alexandra Martins António 
Diana Coelho Jacinto 
Duarte Maria Salazar Lebre 
Elsa Camoesas Francisco 
Emanuel Afonso dos Santos Rebelo 
Fábio Gonçalves Ferreira 
Felicidade Maria Meneses Guedes 
Francisco Fernandes Lopes 
Francisco Maria Cruz Vilaça 
Gian Paolo Cilurzo 
Gonçalo Jorge Lomba Macedo 
Henrique José Neves dos Santos 

Hugo Gonçalo Rodrigues Massana 
Hugo Rafael Craveiro Afonso 
Inês Catarina Costa Carrapiço 
Inês Maria Miguel Salvado 
Isabel Margarida de Freitas Santos 
Joana Catarina da Veiga Cardoso 
Joana Maria Ferreira Chambel 
João José Meira Dantas 
João Galvão Teles Ataíde Cordeiro 
João Miguel da Silva Inácio 
João Vieira Ferreira Teigas 
Jorge Miguel Ramos Nobre 
José Alexandre Ribeiro Tavares 
Josué da Silva Eliziário 
Júlia de Araujo Hermeto 
Letícia Cabeçadas do Carmo 
Lúcia Isabel Sardinha Neto 
Luís Caetano Luz Coruche 
Luís Daniel Godinho Salgado 
Luís Miguel Rodrigues Branquinho 
Magda Cristina Gonçalves Madeira 
Maria Carolina Morais Sardinha 
Maria Helena Heitor Rocha 
Maria João Marques de Oliveira 
Maria Madalena Esquivel Pereira 
Maria Robalo Curvello Russo 
Maria Teresa Brito Queiroga 
Mariana Teixeira Fernandes 
Mário Jorge Carvalho de Figueiredo 
Marta Denise Nunes Valente 
Marta Maria Onofre da Silva 
Miguel Allen de Oliveira Valença 
Miguel Filipe Raminhos Gonçalves 
Mónica Ângela Santos Pinto 
Mónica Sofia Filipe da Fonseca 
Nelson Manuel de Sousa Rodrigues 
Neusa Suzete Guerra Martins 
Nuno Alexandre Caeiro Martins 
Nuno Brandão Costa Guimarães 
Nuno Miguel João Marcelino 
Nuno Ricardo Castilho Velhinho 
Octávio Silva Ferreira Freitas 
Paulo Jorge da Costa Belga 
Pedro Francisco Perry da Câmara 
Pedro Miguel da Silva Vieira 
Pedro Miguel Esteves Frutuoso 
Pedro Miguel dos Santos Bichinho 
Ricardo Duarte Mota 
Ricardo Jorge Santos Canhão 
Ricardo Leitão Pires 
Rita Furtado da Silva 
Rita Guedes Machado Burnay 
Rita Maria Duarte Miranda 
Rita Maria Freitas Ervideira 
Rodrigo Maria Rebelo de Andrade 
Rodrigo Miguel Rebocho Lino 
Rosa Ana Gonzalez Sacedon 
Rui Filipe Mestre Monteiro 
Sandra Sofia Caleiro Samina 
Santiago Calatrava Valls 
Sébastien Pinto da França Roux 
Sérgio Garcês Marques 
Sílvia Palmela Martins Custódio 
Sílvia Rita Rocio de Oliveira 
Sofia Amélia Tello e Ferreira 
Susana Maria Pedro Caleço 
Susanne Elisabeth Selders 
Tânia Filipa Nunes Cardoso 
Telma Filipa Pina Santos 
Tiago Alexandre Matos Fonseca 
Tiago Ferreira Completo 
Tiago Guerreiro Ferreira 
Tomás Melo Correia da Silva 
Vanessa Maria dos Santos Silva 
Vera dos Santos da Graça Reis

EM JANEIRO FOI REGISTADO O MEMBRO  

N.º 18 341 DA ORDEM DOS ARQUITECTOS CICLO DE VÍDEO
DISCURSOS  
(Re)VISItADOS 
REPOSIÇÃO DAS 
CONFERÊNCIAS 
«DISCURSOS 
SOBRE 
ARQUITECTURA»
2 FEVEREIRO > 20 ABRIL
A OA-SRN organiza, em parceria com a Faculdade 
de Arquitectura da Universidade do Porto, FAUP, 
e com comissariado de Jorge Figueira, o Ciclo 
de Vídeo «Discursos (Re)visitados», a partir dos 
registos das conferências «Discursos sobre 
Arquitectura», que reuniu, em 1990, no Auditório 
da Escola Superior das Belas Artes do Porto, um 
conjunto notável de arquitectos.
«(...) A iniciativa que apresentamos visa, por um 
lado, celebrar o ciclo de conferências de 1990 
e, por outro, questionar o que a passagem do 
tempo fez àquilo que se ouviu e foi mostrado. 
O que permanece hoje dos ‹Discursos sobre  
Arquitectura› de 1990, lançados por personagens 
tão diversos como Giorgio Grassi e David 
Chipperfield? 
(…) Como é que o discurso destes arquitectos 
por vezes poético, outras vezes meramente 
circunstancial, resiste ao passar de 20 anos? 
(…) Convidámos um conjunto de arquitectos e 
críticos para apresentar e debater, em 2010, os 
‹discursos› e os seus ecos futurantes de 1990.»
Jorge FIgueIra

NORte 41°
CENTRO DE  
ARQUITECTURA, 
CRIATIVIDADE  
E SUSTENTA- 
BILIDADE
A SRN formalizou uma parceria com a ANQIP 
– Associação Nacional para a Qualidade 
nas Instalações Prediais, no âmbito das 
preocupações ambientais para o «uso racional, 
reaproveitamento e reutilização da água», 
com o intuito de desenvolver um estudo para 
a nova sede bem como disponibilizar linhas 
orientadoras de boas práticas sobre o tema,  
a facultar a promotores e projectistas através 
dos veículos oficiais de comunicação SRN – N41°.
Encetaram-se os contactos promissores para 
a preparação de um protocolo entre a SRN – 
N41° e a DRCN – Direcção Regional de Cultura 
Norte que visa, (1) para além da identificação e 
estruturação de linhas orientadoras de boas 
práticas (2) a salvaguarda do valor cultural 
dos edifícios existentes (3) a utilização das 
novas instalações como caso de estudo 
para a melhoria da eficiência energética de 
edifícios existentes salvaguardando o valor 
arquitectónico, cultural e patrimonial.
 
Ainda no âmbito do Projecto Norte 41°,  
no passado mês de Fevereiro, a SRN reuniu 
com o Professor Eduardo Oliveira Fernandes 
– AdEPorto, com o intuito de formalizar uma 
parceria que valorize a importância do papel  
da Arquitectura, no âmbito da Sustentabilidade 
Energético – Ambiental, e onde anunciou  
a programação SRN – N41° prevista para  
o corrente ano de 2010:
 
1. CONFERêNCIA + MASTERClASS

Com este ciclo de conferências pretende-se  
divulgar o conhecimento e o método de 
personagens com um papel-chave, a nível 
internacional, na prática de uma arquitectura 
culturalmente crítica e sustentável.  
Este ciclo prevê dois modos de transmissão:  
(1) em conferências abertas, (2) em Master-
classes com número mais restrito de 
participantes, seleccionados com base  
numa análise curricular do seu trabalho na  
área da criatividade e da sustentabilidade.
 
2. CIClO DE FORMAçãO 3R – 2ª EDIçãO

O Ciclo 3R – Reabilitar, Reutilizar, Reciclar  
tem como objectivo dinamizar a formação e o 
debate sobre a sustentabilidade na vertente  
da arquitectura, nomeadamente sobre os temas 
da (1) Sistemas de Certificação Ambiental e  
(2) Reabilitação de Centros Urbanos e Edifícios;
 
3. CONCURSO DE IDEIAS DE 

REQUAlIFICAçãO E VAlORIzAçãO 

URBANA – RUA ÁlVARES CABRAl  

E ENVOlVENTE

No âmbito da construção das novas instalações 
da OA-SRN e da promoção do Projecto Norte 41°, 
a SRN pretende estimular a reflexão em torno 
do contexto urbano em que o edifício da nova 
sede se insere. Pretende-se desenvolver um 
Concurso de Ideias que permita reflectir e gerar 
o debate sobre as estratégias de reabilitação 
urbana num contexto de malha urbana 
consolidada e de localização central, ainda que 
apreendida como paradoxalmente «periférica» 
ao centro. Através do debate sobre os temas da 
envolvente urbana do edifício, contemplando 
os diversos enfoques possíveis e pertinentes 

– a rua, o quarteirão, o eixo urbano Cedofeita 
/ Praça da República – espera-se desvendar 
novos pontos de vista sobre os modos de 
intervir neste(s) sector(es) da cidade.
 
4. PROJECTO CASA – SETEMBRO 2010

O Projecto Casa é organizado pela EXPONOR em 
parceria com a SRN e terá como tema central a 
reabilitação urbana, a arquitectura e o design. 
O espaço de feira, onde estarão presentes 50 
stands, proporcionará aos arquitectos inscritos 
a promoção e divulgação dos seus serviços, 
com o objectivo de aproximar a arquitectura 
ao público em geral. A organização do evento 
pretende localizar, em simultâneo, 20 módulos 
expositivos, em vários espaços do centro 
histórico da cidade do Porto, envolvendo os 
arquitectos e as empresas presentes no evento. 
O Projecto Norte 41° estará representado 
num dos referidos módulos expositivos, 
apresentando não só as instalações da nova 
sede SRN, como o Centro de Arquitectura, 
Criatividade e Sustentabilidade.
 
Relembramos que decorre o «Movimento Norte 41°», com 
o objectivo de envolver os seus membros, familiares e 
amigos, com vista a reunir 75.000€ para o financiamento 
da obra, até final de 2010. Mais informações disponíveis 
em www.oasrn.org, e www.norte41.org.

NOVAS CONDIÇÕeS 
De pROtOCOLO 
CP/OA-SRN 
A recente revisão das condições do Protocolo 
entre a OA-SRN e a CP – Longo Curso 
proporciona novas condições aos membros da 
OA-SRN: acesso a um desconto de 15% sobre o 
preços dos bilhetes dos comboios Intercidades 
e Alfa Pendular (conforto e 1.ª classe), preços 
competitivos na utilização de parques de 
estacionamento em Pragal, Lisboa Oriente, 
Porto e Braga, aluguer de viaturas no destino 
para as viagens de ida/volta e ainda descontos 
em algumas unidades hoteleiras.
A apresentação do «cartão Protocolos'2010» 
é obrigatória, quer nos pontos de venda, quer 
em trânsito aquando da sua revisão (o cartão 
«Protocolos OA-SRN» foi enviado aos Membros, 
via postal, no final de 2009, juntamente 
com a Declaração Profissional. No caso de 
não ter recebido, poderá solicitar o cartão 
directamente na Secretaria da OA-SRN).
As novas condições do protocolo entraram  
em vigor a 15 de Fevereiro.
A aquisição de bilhetes online está também 
abrangida pelo Protocolo, devendo cada 
membro da OA-SRN, para ter acesso ao código, 
contactar os serviços da OA-SRN através do 
e-mail global@oasrn.org .
Mais informações em www.oasrn.org > membros 

Cinema Passos Manuel, terças-feiras, 21h30
Informação sobre venda e reserva de bilhetes em www.
oasrn.org > cultura

Organização: OA-SRN; Comissariado: Jorge Figueira; 
Apoios: Passos Manuel, Sinalvídeo, Flymedia;  
Parceria: FAUP; Patrocínio: AXA
Mais informações em www.oasrn.org > cultura

O ciclo «Discursos 
sobre Arquitectura» foi 
organizado, em 1990,  
por Carlos Machado, 
Eduardo Souto de Moura, 
João Pedro Serôdio,  
José Bernardo Távora, 
José Paulo dos Santos  
e Manuel Mendes.

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

LíDIA MeIReLeS
25 ANOS  
AO SERVIÇO  
DA OA-SRN
Tendo entrado ao serviço em 1985, Lídia Meireles 
integrava a equipa de 2 funcionários da então 
Associação dos Arquitectos Portugueses, 
sediada na altura na Rua da Restauração. 
Hoje, integrada na equipa de 20 funcionários e 
assessores da OA-SRN, com sensatez e humor 
cativante, dedica-se de forma exemplarmente 
profissional ao Pelouro de Gestão Financeira.
O Conselho Directivo Regional do Norte e toda a 
equipa da OA-SRN, nesta data especial, aproveita 
para agradecer toda a sua dedicação à instituição.
Lídia Meireles nasceu em 1961 em Vila Nova de Gaia. 
Frequentou a Licenciatura em Engenharia Mecânica 
no Instituto Superior de Engenharia do Porto, ISEP, e 
concluiu o Curso Profissional em Contabilidade e Gestão 
da TECLA, Porto. 
Na OA-SRN, desempenha funções como Chefe de Secção 
do Departamento de Gestão Financeira
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03 ARQUITECTOS

ConSeLHo dIReCtIVo ReGIonAL
01.pReSIDÊNCIA
01.1 Relações institucionais com os restantes  
órgãos nacionais 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 Bases de dados da SRN
02.2 Credenciação
02.3 Suspensão da Inscrição na OA, Exclusão  
da OA e Isenção do Pagamento de Quotas
02.4 Procedimentos e Gestão
02.5 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
04.3 Recursos Financeiros Extraordinários

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 Protocolos e benefícios comerciais
05.9 Loja
05.10 Centro de Documentação

06. CULtURA
06.1 Promoção da Arquitectura
06.2 Promoção do turismo arquitectónico
06.3 Prémio Távora

07. ApOIO À pRÁtICA pROFISSIONAL
07.1 Apoio à Prática Profissional
07.2 Consultadoria Técnica e Jurídica
07.3 Promoção da Prática Profissional
07.4 Procura/oferta de emprego
07.5 Protocolos de apoio à prática profissional
07.6 Guias Técnicos

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 interna
08.5 Norte 41°

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

10. ReSOLUÇÃO  
ALteRNAtIVA CONFLItOS
10.1 Mediações e arbitragens institucionais
10.2 Peritagens
10.3 Representantes da SRN nas Comissões  
Arbitrais Municipais
10.4 Reconhecimento de Peritos Qualificados no SCE

Conheça o Plano de Actividades  
em www.oasrn.org > OA-SRN > Plano de Actividades

ConSeLHo ReGIonAL de deLeGAdoS
ObjeCtIVOS pARA 2010
1. Sequência com os objectivos genéricos 
estabelecidos para o triénio;
2. Persecução das tarefas em curso, revendo o 
propósito de funcionamento dos Grupos de Trabalho 
por elaboração de documentos de síntese (de análise 
e propostas);
3. Acompanhamento das actividades da Ordem dos 
Arquitectos, designadamente a acção do Conselho 
Directivo Regional do Norte, tendo em conta as 
orientações estabelecidas para o corrente mandato, 
e em particular no que se refere à implementação  
da Nova Sede OA-SRN;
4. Elaboração de documentos de referência no quadro 
do processo de revisão estatutária.

CONSeLHO ReGIONAL De ADMISSÃO
As atribuições e competências deste Conselho estão 
claramente definidas em termos estatutários, 
o carácter operativo e o seu posicionamento na 
estrutura da instituição tornam difícil, se não 
impossível, a elaboração de um Plano de Actividades 
a médio prazo, que estará sempre muito dependente 
das circunstâncias, que não pode decidir. 
No entanto, não deixamos de apresentar o conjunto 
de intenções para o curto prazo. O CRA(N) pretende 

continuar a realizar com zelo e competência as funções 
que lhe estão consignadas estatutariamente. Através dos 
seus membros que, por inerência, integram o Conselho 
Regional de Delegados, espera poder contribuir para 
uma interligação interna e um conhecimento mais 
operativo para a melhoria global da instituição.
Realizará, na sede da SRN, as reuniões que 
considerar necessárias, quer para levar a cabo os 
trabalhos que lhe competem, quer para decidir 
do seu funcionamento interno ou das posições a 
tomar em instâncias superiores. Numa perspectiva 
de uniformizar as funções que desempenha 
tranquilamente com o CRA(N) que proporá reuniões 
periódicas com elementos responsáveis por essa 
estrutura e com o Conselho Nacional de Admissão.
Pretende manter actualizada a base de dados que 
possibilita a qualquer momento identificar a situação 
institucional dos candidatos à Admissão.

ConSeLHo ReGIonAL de dISCIpLInA
pRINCIpAIS ObjeCtIVOS
1. Concretização da formação de relatores proposta  
e publicitada em 2005 e em 2009;
2. Criação de uma bolsa de relatores com perfil  
e formação adequados;
3. Conclusão da análise estatística dos processos  
que correram até 2009 no CRD(N);
4. Implementação da base de dados que permitirá  
a organização da jurisprudência do Conselho;
5. Informatização de todos os procedimentos 
relativos à Disciplina;
6. Colaboração na formação/admissão dos novos 
membros da Ordem;
7. Colaboração nas propostas de revisão do Estatuto 
da Ordem dos Arquitectos e do Código Deontológico 
com os órgãos nacionais da Ordem dos Arquitectos.

Esta Direcção tomou posse com uma equipa parcialmente renovada, 
aliando a experiência acumulada de um mandato anterior, mesmo que 
com responsabilidades distintas, com contribuições novas por parte 
dos Membros que, pela primeira vez integraram a Direcção da OA-SRN, 
reflectindo, simultaneamente, a consistência e continuidade com o 
trabalho das direcções anteriores, e a oportunidade de alargar e de 
incluir novos contributos, de uma classe profissional cada vez mais 
heterogénea e diversificada/plural.
Os principais desafios que nos propusemos apresentam-se com boas 
condições de serem concretizados: um esforço inicial de reorganização 
interna, com uma nova distribuição de pelouros, responsabilidades 
e assessores, e a implementação de rotinas de registo e acerto de 
procedimentos de forma a tornar mais eficiente a nossa capacidade de 
resposta, visando também melhorar a comunicação quer a nível interno 
quer com o exterior, que continuará até ao final do mandato perseguindo 

objectivos de eficiência, economia, rigor e satisfação dos Membros.  
Deste esforço faz parte aquele, de maior responsabilidade, que constitui 
o desafio de pôr em marcha a construção das novas instalações da  
OA-SRN, um passo importante para a sua consolidação como uma 
instituição importante para a cidade e região Norte, através do Norte 41° 
– Centro de Arquitectura, Criatividade e Sustentabilidade.
Este ano assistirá ao início da obra, com o apoio de parceiros públicos e 
privados, e com a contribuição de todos os membros, de Norte a Sul, no que 
se constitui como um projecto estratégico para a OA no seu todo, também 
como o seu primeiro património móvel. Este ano esperamos concluir a 
campanha de fundos junto dos Membros atingindo um total de €75 000  
que representam uma contribuição inferior a €5 por cada membro da OA.
O contínuo esforço de articulação entre a acção executiva do CDRN 
com as do CDRS e do CDN é condição fundamental para um desempenho 
globalmente eficaz da Ordem.

O benefício resultante da acção conjugada e, em parte, uniformizada dos 
vários conselhos directivos não deve, contudo, implicar com a autonomia 
de funcionamento e de acção de cada uma das secções regionais, cujas 
competências, na óptica da vantajosa crescente descentralização dos 
serviços, devem ser mantidas, quando não incrementadas.
Importa, por tudo isso, prosseguir o bom relacionamento institucional 
com os vários níveis organizacionais da Ordem, na base de um espírito de 
colaboração, de abertura ao diálogo e de transparência na acção.
No essencial, aquilo que pugnamos para proporcionar aos membros da  
OA-SRN, e à sociedade, um melhor serviço, e uma Ordem profissional 
cada vez mais marcante e importante para o destino da região e dos seus 
parceiros, será também o que deixaremos à Direcção que tomará posse, 
na sequência das eleições no final deste triénio.
teresa noVaIs,  

presIdente do ConselHo dIreCtIVo regIonal do norte

pLANO De ACtIVIDADeS 2010

A norte

O úlTIMO ANO DO MANDATO REVESTE-SE  
DE CARACTERíSTICAS DE BAlANçO PRóPRIAS, 
PRETENDENDO-SE CONClUIR OS DESAFIOS 
QUE NOS PROPUSEMOS NO SEU INíCIO, E QUE 
MERECERAM A PREFERêNCIA DOS MEMBROS 
DA OA-SRN NO úlTIMO ACTO ElEITORAl. 
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ARQUITECTO SEmPRE 
Agostinho Ricca, o meu pai, vivi-o 
arquitecto sempre.
Sincero até desconsertar, desconcertava 
pela forma desabrida e lacónica das 
respostas, pela forma apaixonada com 
que vivia, pela intermitência da atenção. 
Comentava as entrelinhas do jornal 
à mesa do almoço, envolvia-nos de 
música, livros, 
quadros e objectos 
«estupendos»,  
de memórias dos 
momentos, dos 
amigos, de sons 
e sabores entre o 
familiar e o exótico. 
Era um mundo 
peculiar.
Quando se permitia 
parar de trabalhar, 
viajava. Viagens 
planeadas para ver 
arte, arquitectura, 
exposições, assistir  
a concertos, até à 
exaustão. 
Foi professor. 
Escreveu textos de 
opinião. Aquando 
da apresentação 
da sua monografia 
fez um discurso 
onde resumia as 
fontes do seu saber e alegria. Exigia que 
respeitassem o projecto e as normas 
de construção com a mesma força que 
defendia o interdito não matarás. 
A sua arquitectura é uma intervenção 
pública humanista. 
Angustiou-se com a falta de trabalho, 
com a implantação da Casa da Música num 
local ruidoso, com a destruição da «sua» 
moradia Sá Lima, com as vicissitudes da 
construção da Igreja da Sagrada Família, 
a última obra, em Chaves. Lutou sempre. 
Ainda lutava para evitar a destruição do 
complexo do Hotel Tivoli e da Sala Foco. 
No último Natal chegou de bengala. 
Esperavam-no dificuldades maiores. 
Desesperava-se de se sentir tão cansado. 
Chamava o médico. – Isto é inaceitável, 
tenho de trabalhar, disse.
Desenhou um alçado de um projecto 
interrompido para o Montepio Geral, 
pediu-me opinião e que escrevesse umas 
cartas, jantou. Ouviu Kathleen Ferrier 
nas Canções da Terra de Mahler. Subiu as 
escadas penosamente. Demoradamente 
foi olhando para o espaço aberto da casa 
que projectou. Deitou-se. Ainda esperava 
uma encomenda. 
Morreu na terceira manhã, antes de 
acordar. Era o dia 17 de Janeiro.
Despedimo-nos ao som da Apassionata.
A minha filha pediu os óculos dele. 
Helena rICCa

parQue resIdenCIal da BoaVIsta

O CREPÚSCULO dA 
CIdAdE mOdERnA 
A partir de meados de 40 as principais 
cidades portuguesas sofreram uma 
pressão construtiva de habitação que 
resultou de um crescimento demográfico 
sem precedentes. Oportunamente 
os arquitectos criticam os densos e 
tradicionais modelos urbanos que 
afastam o espaço «natural» do cidadão 

e defendem uma acção centrada em 
«operações típicas da modernidade, 
fixada e regida pela Carta de Atenas – 
zonamento e edifício; sol-espaço-verde» 
(M. Mendes, 1987); no Porto essa acção 
irá consagrar-se parcialmente nos planos 
urbanos do Campo Alegre (1949), Ramalde 
(1952), Pasteleira (1956) ou Luso (1959). 
Agostinho Ricca integrou o grupo de 

arquitectos 
modernos que se 
afirmou contra 
a arquitectura 
nacionalista 
defendida pelo 
Estado. A sua 
presença no 
Congresso e a 
sua obra desse 
período confirmam 
o alinhamento 
nas preocupações 
com o problema da 
habitação e com 
os pressupostos 
urbanos modernos. 
Mas talvez porque 
a dimensão dos 
investimentos e da 
estrutura fundiária 
da cidade não 
tenha favorecido 
programas de 
habitação colectiva 

em grande escala, a sua proposta de 
modernidade no domínio da habitação 
processa-se fundamentalmente na 
construção unifamiliar enquanto 
simulacro de «célula moderna», ou em 
pequenos edifícios de habitação colectiva 
como o da rua João de Deus (1949). 
Apenas o Parque Residencial da Boavista 
(1962) se virá a inscrever no contexto 
e problemática que referimos atrás. 
Porém, embora integrando os elementos 
chave da cidade moderna – construção 
em altura, espaço verde e auto-estrada 
– Ricca controla meticulosamente o seu 
entorno: constrói em linha na periferia 
do lote minimizando os efeitos da 
auto-estrada e das traseiras de lotes 
residenciais e abre o conjunto para a 
cidade com edifícios em barra no limite 
Sul; no centro o espaço verde que funciona 
como elemento agregador do conjunto 
sobre o qual se abrem todos os edifícios e 
funcionalidades. 
A implantação dos edifícios obedece a 
uma lógica de organização visual muito 
clara: no início de cada rua ou percurso 
de acesso ao jardim existem edifícios que 
se destacam pelo seu programa (caso da 
Igreja ou edifício de escritórios no acesso 
automóvel junto à avenida da Boavista), 
pela sua altura como nas torres propostas 
para o início e fim da rua Eugénio de Castro 
no limite Poente do lote ou ainda pelas 
empenas de edifícios que rematam e 
enquadram os enfiamentos das ruas.
Os serviços e equipamentos organizam- 
-se de forma linear num basamento 
de dois pisos que, sob uma galeria 
coberta, alberga o cinema, hotel, ginásio, 
lavandaria, bares, lojas e escritórios.  
Do lado Poente, em novidade absoluta na 
cidade, uma rua é absorvida pelo edifício 
transformando-se em percurso pedonal 
coberto com acessos às habitações e lojas 
de ambos os lados. 
No desenho (os edifícios são projectados 
com a colaboração de João Serôdio 

e Magalhães Carneiro) os edifícios 
apresentam evidente unidade embora 
manifestem, na sequência em que foram 
construídos, uma evolução sensível ao 
nível da sua estratégia tipológica, de 
composição e modo de tocar o chão.  
A grelha celular da composição moderna 
e o toit-terrasse desapareceram e mesmo 
os pilotis se transformaram em estruturas 
de forte expressão que ancoram o edifício 
ao chão e definem as transições entre 
espaço público e privado – seja pela 
interposição de galerias cobertas, seja 
pela criação de grandes espaços de foyer 
que acolhem os moradores com salas de 
estar colectivas abertas visualmente para 
o espaço verde. Em alternativa à ortodoxia 
moderna corbusiana, nestes edifícios 
parece encontrar-se referência a uma 
certa arquitectura germânica (claramente 
filiada a Scharoun no edifício MG, 1960- 
-1968) que se denuncia na plasticidade 
das varandas ou consolas, no princípio 
de composição por faixas paralelas que 
evidenciam as lajes e peitoris e acentuam 
a sua horizontalidade, nos panos de 
parede contínuos em toda a altura das 
torres que acentuam a sua verticalidade 
e no revestimento em tijolo cerâmico ou 
pastilha de vidro aplicados como uma 
película uniformizadora.
Do mesmo modo, as opções de desenho 
para a Igreja seguem as tendências 
adoptadas na renovação dos espaços 
religiosos alemães, expressas numa 
eleição construtiva em betão armado 
próxima da obra de Erhard Fischer na 
igreja de St. Cristophorus (1970). Apenas 
no hotel encontramos uma opção tardia 
pelo modernismo institucional que 
podemos identificar com a estratégia 
adoptada na Gulbenkian ou em algumas 
das intervenções algarvias de Keil do 
Amaral quando trabalha para o BPA 
(investidor deste conjunto).
O plano e edifícios de Ricca para o conjunto 
Residencial da Boavista expressam a 
actualidade dos temas colocados pelo 
projecto moderno que equaciona o espaço 
verde, o edifício de habitação e os serviços 
como elementos interdependentes. 
Confirmam, no nosso ponto de vista,  
que o desenho e urbanidade da cidade 
moderna estão intrinsecamente 
associados à qualidade da resposta 
programática e arquitectónica do 
conjunto bem como à adequação aos 
valores e sentido de uso dos espaços.
A evidente assumpção da qualidade 
identitária desta «unidade de vizinhança» 
gerou recentemente um processo de 
recuperação cuidadoso dos edifícios. Foi 
nessa altura que, envolvido na primeira 
dessas recuperações, tive a oportunidade 
de trocar breves palavras com Agostinho 
Ricca. Conhecido pela sua intransigência 
mas também rigor profissional, revelou-se 
sensibilizado por ser ouvido no processo e 
sobretudo pelos cuidados que se estavam 
a tomar no desenvolvimento das acções 
de recuperação com vista à preservação 
da qualidade e unidade do conjunto, 
injustamente subvalorizado pela história 
da arquitectura portuguesa do século X X.
Hoje a população residente envelheceu 
mas está estabilizada em novos ciclos 
familiares; os edifícios estão recuperados; 
as lojas sempre actualizadas na deriva 
das modas; os escritórios sobrevivem em 
roda livre em acordo com a crise; o jardim 
mantém-se como elemento centralizador 

e de identidade. Apenas o hotel, onde se 
localizam a belíssima piscina e sala de 
cinema, aguarda novos destinos.
JosÉ Fernando gonÇalVes, arQuIteCto

darQ–FaCuldade de CIênCIas e teCnologIa  

da unIVersIdade de CoImBra

ARQUITECTO AGOSTInhO 
RICCA, mEU TIO
A pessoa e o arquitecto eram indissociáveis 
na vida pública e privada, afirmando 
sempre por obras e opiniões aquilo que 
era imperativo no plano da sensibilidade. 
Era a verdade incontornável das formas, 
impossível de atraiçoar ou de converter em 
qualquer correcção de conveniência. Contra 
correntes, modas, marés ou interesses.
Perseguiu o belo em todas as suas 
manifestações e reconheceu-o sem 
preconceitos nem dificuldade de adaptação 
à novidade. 
O belo é a verdade na obra de arte e a sua 
intuição segura, secundariza qualquer 
teoria. O belo, que se torna na sua moral, 
define e configura a sua vida e a sua obra.
Está tudo patente nos esboços em grafite, 
fim e meio de expressão onde reside a carga 
de todo o seu universo, esboços e obra em 
si. Lá está, e primeiro que tudo, a proporção, 
como condição emotiva do desenho, aquilo 
que transforma a arquitectura em música:  
a capacidade de atingir a sensibilidade  
antes de quaisquer outros filtros.
Vejo-o como a própria arte, em 
renovação constante, jovem por 
condição e fatalidade, sem tempo para 
se desactualizar. Sem tempo para ter 
consciência do tempo. 
ClÁudIo rICCa, 5 de FeVereIro de 2010

Um PERCURSO  
dE SAbEdORIAS
Pedem-me para falar de Ricca, arquitecto, 
após a sua despedida em sonho deste 
mundo e aceitei a responsabilidade … 
(pausa) … aceitei a irresponsabilidade 
de escrever sobre um nome maior da 
arquitectura do século X X português.
Conheci o Mestre para salvar a 
arquitectura da moradia Arnaldo Sá Lima, 
localizada na zona da Marechal Gomes da 
Costa, na cidade do Porto. Fácil destino 
concretizado num parecer escrito (que 
lhe perdi o rasto) mas que me foi pedido 
pelo organismo que tutela a qualidade 
dos objectos arquitectónicos que devem 
permanecer para o futuro de todos nós.
O pequeno contributo deveria ser 
suficiente, pois a qualidade intrínseca 
da obra era absurdamente evidente e o 
projecto que provocava a sua demolição 
era incompatível com uma leitura 
inteligente do PDM portuense.
Mas, se o sonho comanda a via, a vida 
longa encarrega-se de destruir os sonhos, 
fazendo-me lembrar o que Viana de 
Lima sentiu com a «morte» da sua casa 
corbusiana na Rua Honório de Lima.
Nesta fábrica de «talentos» apressados 
dos dias de hoje, falta o respeito, a honra, 
a verdade, a alma do tempo, do compasso, 
da música, da poesia, da textura, do 
cheiro, da natureza, do caminho da vida, 
do percurso em sabedorias várias que só 
a intensidade da vida amadurece – como 
acontece em várias obras do Mestre Ricca 
que estão ao alcance de uma mão ou olhar 
descomprometido com a sinceridade  
de um sorriso de criança.
luÍs aguIar BranCo, arQuIteCto
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Um hOmEm LIVRE
Há pessoas que, pelo seu sentido de 
liberdade, pela sua originalidade e pela 
sua frontalidade, se tornam insuportáveis 
aos grupos cinzentos e sem luz própria. 
Agostinho Ricca era uma dessas pessoas. 
Era um homem livre. 
A sua arquitectura, fora dos cânones 
habituais, era a de um permanente e 
inquieto criador de formas.
Mau grado o silêncio, o ostracismo e o 
cerco que recaiu sobre ele, Agostinho 
Ricca, incansável no seu propósito,  
deixa-nos uma obra vasta, portentosa  
e que marcará para sempre a história  
da arquitectura portuguesa.
Tive o gosto e o privilégio de ser seu amigo. 
Vi-o, às vezes, frustrado por sentir tanta 
incompreensão por parte de colegas.
Vi-o, também, zangado com empreiteiros 
pouco sérios que deturpavam o traço e o 
desígnio que ele projectava na sua obra.
Vi-o, ainda, desgostoso com alguns 
resultados de júris pouco imparciais  
que, por preconceito e dependências,  
lhe retiravam o mérito, incontestável,  
da sua participação em concursos. 
Vi-o repudiado, como docente, por outros 
docentes invejosos da sua obra, dos seus 
conhecimentos e da sua experiência 
construtiva.
Agostinho Ricca, taciturno, solitário 
e tresmalhado de associações 
corporativistas, mantinha-se sempre  
com a dignidade e a convicção de quem  
não abandona os seus princípios.
Aos 94 anos a morte levou-o.  
Mas a sua obra eterniza-o. 
Talvez chegue agora o reconhecimento  
do seu génio. 
JaCInto rodrIgues, proFessor CatedrÁtICo  

da unIVersIdade do porto

O EnTUSIASmO  
PELO dESEnhO
Ainda antes de frequentar o curso  
de arquitectura, iniciei a minha prática 
profissional a «afiar lápis», no atelier  
do arquitecto Agostinho Ricca.
Eram, então, os tempos da Graphos 0,1, 
dos escantilhões e das cópias Ozalid, 
verdadeiro trabalho de «monge copista».
O atelier, na Duque de Loulé, tinha um 
espaço grande cheio de estiradores 
e mesas carregadas de rolos de 
papel dos projectos em curso. Nessa 
sala trabalhavam os colaboradores , 
arquitectos, estagiários, desenhadores 
e auxiliares. Numa outra sala, mais 
pequena, mas equivalente em amontoado 
de rolos e «lençóis» de papel, ficava o 
gabinete de trabalho do arquitecto Ricca. 
Nas paredes, de tabiques de madeira  
e Platex, tinham sido fixados com punaises 
desenhos a carvão, sépia e sanguíneas de 
estudos feitos pelo arquitecto. 
Durante alguns anos da minha colaboração, 
o gabinete fervilhou sempre de trabalho 
a que o arquitecto Ricca dava um forte 
impulso até pela própria dinâmica com 
que «corria» todos os estiradores na 
orientação ou correcção dos detalhes e da 
pormenorização de cada um. Havia sempre 
um ar «apressado» nessas incursões do 
arquitecto na sala dos colaboradores. 
Apenas abrandaria, no intervalo dos 
atendimentos a clientes, empreiteiros, 
técnicos, vendedores, quando se dedicava 
aos esboços de novos projectos. Por vezes 

«empurrado» pelos outros colaboradores, 
atrevia-me a entrar nesse santuário 
onde surpreendia o arquitecto no seu 
enorme estirador, repleto de papeis em 
pleno momento de criação. Afastava esse 
monte de papeis de modo a descobrir um 
pequeno espaço que lhe era suficiente 
para desenhar. Esses esquiços eram 
feitos com minas de carvão muito grossas, 
manipuladas pelo arquitecto com rapidez e 
intensidade. Os desenhos à mão livre eram 
sempre trabalhados com grande expressão 
das sombras, muito «procurados» 
como se de pintura se tratasse. Não 
me lembro de O ver a esquissar com 
caneta fina num só traço. O resultado 
era sempre surpreendente, como eram 
surpreendentes as Suas entradas na sala 
dos colaboradores após um desses actos 
criativos: a cabeleira toda desgrenhada  
as mãos e a roupa negras da grafite... havia 
algo de Einstein naquela figura! Apercebi- 
-me sempre de uma grande paixão e 
entrega ao trabalho, com alguns momentos 
de revolta pela incompreensão de outros 
intervenientes nos seus projectos, mas 
nunca de desânimo. Atitude que aliás 
manteve até ao fim da vida bem perceptível 
na última visita que recentemente lhe  
fiz na Sua casa.
luÍs pIZarro magalHÃes, arQuIteCto 

A AnALOGIA dIVInA
«(...) A Arquitectura é uma Arte tão 
eminente como a Pintura e a Escultura, 
artes a que está intìmamente ligada – 
sempre consideradas irmãs. Grandes 
Arquitectos foram também escultores 
e pintores em todas as épocas – desde a 
Antiguidade clássica até aos nossos dias. 
(...) O pensamento e as técnicas 
do desenho em Arquitectura são 
necessàriamente diferentes daqueles  
que são os da Pintura ou da Escultura.
É por tal que, na definição lapidar  
de Le Corbusier:
L’Architecture c’est le jeu savant et 
magnifique des volumes assemblés  
sous la lumière.
Só quando este jogo de volumes realiza 
o que Le Corbusier chama l’Axe de la 
Harmonie se atinge então a obra de arte 
em Arquitectura.
O escritor e poeta Paul Valéry, no seu livro 
«Eupalinos, Um Arquitecto imaginário  
da Grécia Antiga», classifica deste modo 
os edifícios:
«Aqueles que cantam, os que falam  
e os que são mudos» e conclui que  
«Existe uma analogia divina entre a 
Arquitectura e a Música».
Faire chanter le point d’appui – precisava 
o Arquitecto Auguste Perret, autor de 
magníficos edifícios, entre outros o Museu 
dos Trabalhos Públicos ou o Teatro dos 
Campos Elíseos, em Paris, etc.
«Fazer cantar o ponto de apoio».
Para Paul Valéry os edifícios mudos 
são os que não têm qualquer interesse 
arquitectónico (e nas cidades são  
sempre a maioria).
Os que falam – edifícios que cumprem  
de modo inteligente a função para a qual 
foram edificados;
Mas os que cantam, estes são sempre 
exemplos de grande arte da Arquitectura 
– de transcendente beleza.
Assim, o Templo de Niké, o Parténon, na 
Acrópole de Atenas, as catedrais – Reims 
e Notre Dame de Paris –, a Torre Price, no 

Oklahoma, e também o complexo Johnson, 
no Wisconsin, e a Casa da Catarata, todos 
de Frank Lloyd Wright – o Palácio Finlândia 
[de Alvar Aalto] são dos mais altos 
expoentes da Arquitectura Universal.
Na actualidade, arquitectos como 
o finlandês Juha Leiviskä, autor de 
extraordinárias igrejas, como as de 
Myyrmäki, em Helsínquia e Männistö, em 
Kuopio, onde poderá dizer-se que Deus aí 
habita, e Tadao Ando, autor do Museu da 
Água, no Japão, ambos galardoados com 
o maior prémio mundial de Arquitectura, 
o Prémio Carlsberg, ou o Arquitecto Jean 
Nouvel, autor do Institut du Monde Arabe», 
em Paris, produziram obras que se elevam 
a esse mesmo esplendor de beleza.
Para terminar:
Voltarei a citar, uma vez mais, Le Corbusier 
sobre o conceito de Artes Plásticas:
Il n’y a pas de sculpteurs seuls, de peintres 
seuls, d’architectes seuls. 
L’évènement plastique s’accomplit dans  
une «forme une» au service de la Poésie.
agostInHo rICCa

Extractos da alocução proferida na Cidade 

do Porto, a 5 de Abril de 2001, na ocasião do 

lançamento de agostinho ricca Projectos e Obras 

de 1948 a 1995, que o arquitecto concebeu e 

maquetou, uma co-edição com a OA-SRN, de onde 

são retiradas as imagens apresentadas. Agostinho 

Ricca começou por anunciar não ir «falar sobre 

a Arquitectura que pratico, mas sim sobre a 

Arquitectura em geral, alguns aspectos apenas.»

«A musicalidade dos edifícios do Arquitecto Agostinho 

Ricca» é o título do texto do Professor Jacinto 

Rodrigues publicado no mesmo livro, que conclui:

«(...) O gosto pela música é revelador da sua 

arquitectura: a complexidade sinfónica das 

formas, a multiplicidade harmónica das escalas 

e volumes, a articulação perfeita dos pequenos 

detalhes com a globalidade, mostram-nos uma 

arquitectura feita de emoção estética, trabalho 

rigoroso de execução e sentido ético.»

z Hotel Parque Residencial da Boavista, Porto 1973
(…) Para Nascente, o Hotel abre-se sobre as piscinas. (…)
z Parque da Boavista – Escritórios, Porto 1963
(…) Um grande hall com acesso directo ao jardim privado. (…)
z Montepio Geral, Porto 1961
(…) Edifício-chave na Rua Júlio Dinis, coroando a rampa na zona da curva. (…)

Agostinho Ricca faleceu a 17 de Janeiro  
de 2010. Contava 94 anos. 
Nascido no Porto em 1915, concluiu o Curso  
de Arquitectura na Escola Superior de Belas- 
-Artes do Porto em 1941. Estagiou no 
escritório de Januário Godinho e trabalhou 
com Rogério de Azevedo, designadamente  
no restauro do Paço dos Duques de Bragança, 
em Guimarães. Iniciou actividade como 
profissional liberal em 1943 e, mais tarde, 
colaborou com Giovanni Muzio no primeiro 
Plano de Urbanização da Cidade do Porto. 
Agostinho Ricca foi um dos protagonistas 
da geração moderna da arquitectura 
portuguesa, membro fundador da 
Organização dos Arquitectos Modernos 
(ODAM) em 1947, e participou nas respectivas 
exposições no Ateneu Comercial do Porto 
(1947 e 1951). Em 1952, participou na Bienal 
Internacional de Arte de São Paulo. 
Em 1953, foi convidado por Carlos Ramos 
a exercer funções docentes na ESBAP, de 
onde, seis anos mais tarde, acabou por ser 
afastado por motivos políticos, tendo sido 
readmitido em 1977. 
Entre 1955 e 1960 concorre a vários concursos 
em parceria com Benjamim do Carmo, entre 
os quais se destaca o primeiro prémio para 
o Hotel Turismo de Viseu. Entre a sua obra, 
assinalam-se a Escola de Enfermagem (Braga, 
1960), a Torre de Habitação na Rua Júlio Diniz 
(Porto, 1961), o Parque Residencial da Boavista 
(Porto, 1962/73), a Câmara Municipal de Santo 
Tirso (1970) ou a Igreja de Nossa Senhora da 
Boavista (Porto, 1979). O seu último projecto, 
concluído em 2009, foi a Igreja da Sagrada 
Família, em Chaves. 
Agostinho Ricca assinou a 25 de Junho de 
2009, por altura da inauguração da Casa da 
Arquitectura em Roberto Ivens, Matosinhos, 
Contrato de Depósito do seu Espólio.
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Docomomo é uma rede de pessoas 
que partilham uma convicção, 
que acreditam na riqueza da 
arquitectura do movimento 
moderno. Por outras palavras, 
Docomomo é constituído por 
um grupo de profissionais, 
arquitectos e urbanistas, 
investigadores e construtores, 
historiadores e teóricos unidos 
por uma forte convicção sobre a 
importância e a actualidade do 
projecto moderno. Esta afinidade 
com a modernidade é encarada 
como um património à escala 
mundial. Como uma ferramenta de 
projecto, como um modo de pensar 
e finalmente como uma chave para 
o futuro da produção e da cultura 
arquitectónica.
O programa para albergar 
a nova sede do Docomomo 
Internacional em Barcelona na 
Fundação Mies van der Rohe com 
a minha presidência assenta 
numa dupla estratégia. Por um 
lado, no desenvolvimento de 
operações de utilização, mudança 
e transformação, isto é, por 
intervenções competentes, 
sustentáveis e exemplares em 
edifícios, conjuntos urbanos e 
paisagens do Movimento Moderno. 
Recentemente o Prémio Europa 
Nostra atribuído à reabilitação da 
Fábrica Van Nelle, em Roterdão, 
o primeiro a premiar uma obra 
de recuperação de património 
moderno, é a confirmação dessa 
capacidade.
Pelo outro, na continuação da 
tarefa de alargamento territorial, 
convocando outros territórios 
culturais e geográficos onde 
a arquitectura do Movimento 
Moderno teve um papel 
significativo. O nosso objectivo, 
convocando novas geografias 
e intervenções cuidadas será a 
confirmação, da longevidade do 
processo da arquitectura MoMo 
como conceito assegurando o 
reconhecimento das identidades 
culturais modernas no mundo.
Durante os seus mais de vinte 
anos de existência, Docomomo 
criou uma rede internacional de 
investigadores e simpatizantes 
estruturada em mais de 60 países 
localizados nos cinco continentes. 
A importância do Docomomo, como 
uma organização mundialmente 
reconhecida, e a sua capacidade 
para desenvolver iniciativas 
de intercâmbio de ideias e de 
experiências, implica chamar a 
atenção pública, interessando 
todas as pessoas envolvidas 
nos processos de conservação 
patrimonial, dos investigadores 
aos quadros técnicos e à opinião 

pública que, ainda hoje, vêm o 
património do século X X com um 
certo grau de indiferença. Neste 
sentido, o património moderno 
tem de ser reconhecido como 
um modelo ou um manifesto, 
ou se quisermos, um símbolo 
vital para um desenvolvimento 
arquitectónico e urbano 
duradouro, capaz de redefinir 
o papel vital desta herança 
no conforto e o bem-estar 
sustentável nas sociedades 
globalizadas.
Como é sabido, a conservação e a 
transmissão do património é uma  
tarefa difícil que reclama por 
parte da sociedade a compreensão 
e o julgamento claro do valor 
da arquitectura do Movimento 
Moderno. Encarado como um 
estimulante projecto colectivo, 
umas das qualidades originais 
da própria natureza primeira 
do projecto moderno em si, a 
arquitectura do movimento 
moderno permanece um projecto 
inovador em termos sociais, 
espaciais e tecnológicos que está 
directamente implicado com a 
comunidade e o desafio de um 
mundo melhor.
Sabemos que a arquitectura, 
encarada como produção 
social implica uma enorme 
responsabilidade no arquitecto. 
Por isso a missão é a de de insistir 
sobre a vitalidade desta rede única 
e de aperfeiçoar o mais urgente 
dos objectivos que continua a 
ser o de preservar e de valorizar 
a autenticidade da herança 
moderna!
ana tostões

presIdente doComomo InternaCIonal

A organização, que adopta na 
sua designação o acrónimo de 
Documentação e conservação da 
arquitectura do Movimento Moderno, 
foi fundada em 1988 na Escola de 
Arquitectura da Universidade Técnica 
de Eindhoven (Países Baixos) pelos dois 
arquitectos e investigadores Hubert-Jan 
Henket e Wessel de Jonge.
Depois de ter estado sedeada em 
Paris (entre 2002 e 2009, na Cité de 
l’architecture et du patrimoine no Palais 
de Chaillot), Ana Tostões e Ivan Biasi 
(secretário) desempenham funções em 
Barcelona, na Fundació Mies van der Rohe.
www.docomomo.com

Próximas conferências e seminários
www.docomomo.com/conferences.htm
International Scientific Comittee on 
Registers Seminar,
Gijón, 14-18 Abril 2010
International Scientific Comittee on 
Technology Seminar,
Tóquio, 14-15 Maio 2010
XI Docomomo International Conference,
México D.C., 23- 27 Agosto 2010

DOCOMOMO
SOB O SIGNO DA 
CONTINUIDADE E MUDANÇA
A 1 DE JANEIRO DE 2010, ANA TOSTÕES,  
VICE-PRESIDENTE DO CDN, INICIOU O SEU MANDATO  
COMO PRESIDENTE DA DOCOMOMO INTERNATIONAL

nAcionAl

FRANCISCO  
bOteLHO  
De SOUSA
1916-2010
Faleceu no dia 9 de Janeiro. 
Contava 93 anos.
Nascido em Leiria em 1916, 
concluiu o Curso de Arquitectura 
na Escola Superior de Belas-Artes 
do Porto (ESBAP). Iniciou o seu 
percurso profissional na Exposição 
do Mundo Português, em 1940, 
enquanto colaborador de Cottinelli 
Telmo. Personalidade discreta, 
foi membro, durante mais de 40 
anos, das sucessivas associações 
profissionais de arquitectos, até à 
presente Ordem dos Arquitectos. 
Foi co-autor do Restaurante 
Solmar em Lisboa. Projectou 
diversos equipamentos turísticos, 
designadamente o Hotel Golfinho 
em Lagos, o Hotel Esperança em 
Setúbal e o Hotel Embaixador 
(remodelação) em Lisboa, tendo 
estado ligado ao grupo Torralta 
nos anos 70, assim como à 
Robbialac e à Philips. 
Para além de inúmeras moradias 
na linha do Estoril, projectou 
ainda várias estações dos CTT e 
da antiga Rodoviária Nacional. Foi 
ainda autor de diversos Planos de 
Urbanização. 
A Ordem dos Arquitectos presta 
a Francisco Botelho de Sousa a 
merecida homenagem. 

HAbItAR 
pORtUGAL 
2006/2008
ITINERÂNCIA 
NACIONAL 
E FORA DE 
PORTUGAL
A exposição inicia em Março um 
programa de itinerância que inclui 
as cidades de Porto, Aveiro, Castelo 
Branco, Alcobaça, Évora, Faro, 
Açores, Madeira e, fora de Portugal, 
Londres e Macau. 
Actualização em www.arquitectos.pt

A dECORRER
CONCURSO INTERNACIONAL  
DE IDEIAS
A HOUSE IN LUANDA:  
PATIO AND PAVILLION
LIMITE DE ENTREGA DO 
PROJECTO > 3 MAIO (17H)
Concepção de um protótipo de 
unidade familiar que origine 
um pátio, com baixo custo de 
construção, destinada a famílias 
em situação de grande carência, 
comummente constituídas por 7-9 
pessoas (pais, 3-5 filhos e 2 avós), 
num terreno de topografia plana, 
situado no perímetro de Luanda. 
Será seleccionada uma shortlist de 
30 projectos, cujos autores serão 
convidados a desenvolver uma 
maqueta que constará da exposição 
no Museu da Electricidade, entre 
28 de Outubro 2010 e 16 de Janeiro 
de 2011.
Promotor: Trienal de Arquitectura 
de Lisboa em colaboração com a 
Trienal de Luanda
Descarregue o regulamento e o 
formulário de inscrição
www.trienaldelisboa.com

REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO  
DO MUSEU DO CARRO ELÉCTRICO, 
PORTO
LIMITE DE ENTREGA DOS 
TRABALHOS > 12 ABRIL
www.oasrn.org > Concursos 
www.stcp.pt

RESULTAdOS

TAL ADJUDICA PROJECTO  
DE INSTALAÇÃO DO CONTEÚDO 
EXPOSITIVO NO MUSEU 
COLECÇÃO BERARDO  
A SOFIA SARAIVA
O júri considerou tratar-se de um 
“projecto com um conceito forte, 
capaz de estruturar um percurso 
coerente e flexível, permitindo uma 
relação com a sala, com o programa 
e com os conteúdos expositivos”.
EQUIPA
Coordenação e Arquitectura – 
Sofia Saraiva; Arquitectura – Ana 
Miguel e Pedro Rogado; Design 
Gráfico – Rita Cerqueira e Bárbara 
Teixeira; Electrotecnia e Iluminação 
- Eng. Arminda Branco e Forca; 
Colaboração – Ricardo Moura  
da Silva
Mais em www.trienaldelisboa.com

CLÁUDIO VILARINHO EM 1º  
NO CONCURSO TAL – MUSEU  
DA ELECTRICIDADE
A proposta de Cláudio Vilarinho 
ocupa o primeiro lugar na lista 
de ordenação dos 26 trabalhos 
apresentados ao Concurso Público 
de Concepção para a Elaboração  
do Projecto de Instalação do 
Conteúdo Expositivo da Trienal  
de Arquitectura de Lisboa no  
Museu da Electricidade.
Mais em www.trienaldelisboa.com

concursos

AgendA ensAios

CONSULTE A 
INFORMAÇÃO 
ACTUALIzADA SOBRE 
CONCURSOS COM 
APOIO DA OA-SRN
WWW.OASRN.ORG > CONCURSOS

MARÇO > 20 ABRIL
CICLO DE VÍDEO E DEBATES
DISCURSOS (RE)VISITADOS
Cinema Passos Manuel, 21h30
www.oasrn.org > cultura

18 > 19
3º CONGRESSO PORTUGUÊS DE 
ARGAMASSAS DE CONSTRUÇÃO
Laboratório Nacional de Engenharia 
Civil, Avenida do Brasil 101, Lisboa
A Energia é o tema central desta 
reunião de fabricantes, utilizadores, 
investigadores, projectistas, 
prescritores e outros actores do 
sector de argamassas de construção, 
que irá debater as tendências 
actuais e o desenvolvimento de 
novos produtos como também 
proporcionar à investigação 
portuguesa (escolas, institutos 
e empresas) a possibilidade de 
divulgar os seus trabalhos sobre 
argamassas de construção. 
Organização: APFAC–Associação 
Portuguesa dos Fabricantes de 
Argamassas de Construção
www.apfac.pt

20, 21, 25 E 26
SEMINÁRIO 
PrESENTING IN ENGLISH
Hotel Tiara Park Atlantic (ex-Hotel 
Meridien), Rua Castilho 149, Lisboa. 
Dirigido a profissionais 
com carreiras ou contactos 
internacionais, que pretendam 
comunicar em inglês de forma 
confiante. Os membros da OA 
beneficiam de um desconto de 10% 
e de 15% se estiverem inscritos há 
menos de três anos. 
www.filomena.com.sg

25 > 27
FEIRA DO MERCADO DAS CIDADES
6.ª URBAVERDE
Centro de Congressos do Estoril
Fórum profissional centrado 
na gestão das cidades, sendo 
considerada um evento técnico, 
profissional e comercial de 
referência nas áreas do urbanismo, 
do ambiente urbano, da arquitectura 
e da arquitectura paisagista. 
Inscrições:
Tel. 218 806 128
inscricoes@urbaverde.about.pt 
http://urbaverde.about.pt

29 > 30
TERÇA TÉCNICA
DUPONT™ CORIAN®  
& INOVAÇÕES DUPONT
29 MAR Auditório da sede  
da Ordem, Lisboa, 18h30
30 MAR Casa do Infante – Arquivo 
Histórico Municipal, Rua da 
Alfândega 10 (Zona Ribeirinha), 
Porto, 18h30
Carla Santos, Tel. 213 241 111

MARÇO > ABRIL
THE ART OF MUD BUILDING:
HERITAGE AND SUSTAINABILITY
Riba (66 Portland Place), School of 
Oriental & African Studies (Russell 
Square) e The Ismaili Centre 
(Cromwell Road), Londres
A exposição – Djenné: African City 
of Mud – nas instalações do Royal 
Institute of British Architects (RIBA), 
em Londres, é complementada com 
uma série de conferências sobre 
Arquitectura de Terra.
www.architecture.com/WhatsOn/Talks/
Events/2010/MudBuilding.aspx

O MODULOR / 
MODULOR 2
EM LÍNGUA PORTUGUESA
é LANÇADO EM MARÇO

O Modulor (1950) incide na 
explicação do sistema de medidas 
concebido por Le Corbusier. 
Baseado nas dimensões do corpo 
humano e da matemática, trata-se 
de uma fórmula a partir da qual 
é possível gerar duas séries de 
medidas em harmonia com o corpo 
humano e entre si, estabelecendo 
uma ponte entre dois sistemas 
métricos: o anglo-saxónico e o 
métrico decimal.  
Modulor 2 (1955) analisa o 
impacto e as diferentes reacções 
provocados nos leitores pelo 
volume anterior.

Título original: Le Modulor / Modulor 2
Tradução, prefácio e notas: Marta 
Sequeira
Edição: Orpheu Negro, 2010
Dimensão: 304 / 400 páginas
EAN 9789899556577
Preço €42
www.orfeunegro.org
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O PARQUE ESCOLAR E OS CONCURSOS DE ARQUITECTURA – UMA OPINIÃO

01 O programa, coberto pelo QREN, 
nesta primeira etapa deve ter 

modernizado perto de uma centena de 
edifícios desde os do princípio do século 
passado aos do Estado Novo ou mesmo 
posteriores, tendo em atenção não só a 
sua reabilitação construtiva e ambiental 
mas também as alterações demográficas e 
sobretudo pedagógicas que hoje se impõem. 
Desde o seu início procurou envolver 
nas soluções das reformas a fazer os 
responsáveis escolares, os projectistas e as 
construtoras mantendo em funcionamento 
as escolas e gerindo os (inevitáveis) 
incómodos da coexistência com as obras 
e dos apertados prazos de concepção e 
execução decorrentes das condições do 
financiamento nacional e comunitário.
Tratava-se de um programa de excepção 
com complexidades acrescidas para os 
projectistas devidas à diversidade dos 
casos e dos tipos de reabilitação exigidos, 
condições muito diferentes das obras novas 
a que o promotor público nos habituou.
É certo que o lema do «depressa e bem...» 
é sempre objecto de desconfiança mas 
o «devagar e mal...» não deixa de ser 
demasiado frequente. Para superar este 
dilema a EP apostou num processo de 
progredir fazendo, abrangendo a própria 
Instituição, os gabinetes de projecto 
cooptados por currículos e as construtoras 
mais robustas, associadas ou responsáveis 
pelas múltiplas PME subcontratadas.

02 Esta sumária caracterização de 
uma experiência vital para o País 

e, tudo o indica, a muitos títulos ganhadora 
serve para explicar os critérios de 
contratação dos projectistas envolvidos. 
Agora objecto da contestação anunciada na 
comunicação social para que a EP proceda 
a concursos públicos (de Arquitectura) em 
vez da escolha «a dedo» a que recorreu 
na fase anterior. Argumentam com a 
obrigatoriedade legal dos Concursos e  
a supervisão do Tribunal de Contas (TC)  
e audição na Assembleia da República.  
À primeira vista parecem ter razão mas  
não tanta quanto pensam e menos ainda 
pelos argumentos legais que invocam.
Porque tenho alguma experiência de vários 
tipos de concursos públicos em matéria 
de Arquitectura (que ganhei e perdi), de 
participação em júris (com resultados mais 
ou menos felizes) mas também de escolhas 
directas que fiz em funções públicas, por 
razões fundamentadas, espero que neste 
contexto ganhe o bom senso, permitido 
pelas normativas, no interesse do País para 
que se não ponham entraves a um programa 
pioneiro e urgente que, nos seus objectivos 
essenciais, merece um largo consenso. 
E, para tal objectivo, parece-me 
necessário lembrar alguns argumentos 
que os peticionários parecem subestimar.

03 Para os arquitectos – e a própria 
Ordem – os concursos justificam- 

-se para se obterem as melhores ideias ou 
projectos e não se podem confundir com os 
concursos públicos da legislação vigente 
centrada na concorrência em matérias 
como os custos e prazos para encomendas 
com termos de referência precisos.  
São, em princípio, anónimos e submetem- 
-se a júris maioritariamente constituídos 
pelos seus pares e só após essa escolha 

qualitativa, definitiva, a entidade 
promotora discutirá as condições 
contratuais, aliás tabeladas pelo Estado. 
Donde a reclamação para o TC, a meu ver, 
não ter sentido. A não ser para pôr em 
dúvida a coerência da normativa geral!
Por outro lado, o «concurso limitado», 
por convite, é consentido, com termos de 
referência limitativos, como, por exemplo, 
a experiência anterior relevante por vezes 
até quantificada – como é consentida a 
adjudicação directa, em casos justificados. 
No caso da Parque Escolar, EP que recorreu 
a estas últimas formas nas contratações 
iniciais, após apreciação de currículos, 
passando depois à fórmula dos concursos 
limitados nos termos conformes à 
legislação. E, mais recentemente, para 
centros escolares de nova construção – 
sem as limitações das obras de reabilitação 
com as complexidades já referidas 
– prepara três concursos abertos de 
estudos prévios, com júri maioritariamente 
independente, no caso organizado pela 
Associação Europan Portugal.

04 Seria aliás um desastre para um 
programa como este e portanto 

para o País se se viesse a exigir um 
concurso público para cada caso – com 
prazos, júris e reclamações – que, aparte  
a vantagem do anonimato, acabaria 
sempre com escolhas também 
discricionárias como as que se criticam.
Será melhor que se atente, antes de 
reclamar, ao número de gabinetes e de 
técnicos que nestes poucos anos passados 
foram envolvidos nas tais escolhas 
«directas» e «limitadas» que se criticam. 
(E estamos a falar, neste caso, de PME...)
Aliás, as práticas recentes de escolhas 
sem concurso público aberto têm sido 
seguidas pelas mais variadas instituições: 
Serralves e Pavilhão de Portugal, Casa 
da Música, estádios municipais, campus 
universitários, Polis, Museu dos Coches, 
etc. Porquê só agora esta reclamação?

05 Recapitulando, avaliaria as 
modalidades de contratação 

possíveis deste modo:
a) o concurso público aberto e 
anónimo, sujeito ao arbítrio de júri 
maioritariamente de «pares» e 
independente da entidade promotora 
– sendo esta a fórmula mais morosa 
(podendo conduzir a impasses). É a mais 
prestigiante e com maior probabilidade 
de revelar novos valores e pontos de vista 
alternativos – mas carece de clarificação 
legal para efeitos de contratação ao não 
incluir como variável honorários, prazos 
e experiência anterior ou capacidade de 
resposta, para além de ideias.
b) o concurso por convites cooptados 
a partir de currículos pode confirmar 
as expectativas técnicas ou, como no 
anterior, revelar ideias inovadoras que 
as comissões de avaliação, integrando o 
promotor e utilizadores, sejam capazes de 
discernir nas propostas dos concorrentes. 
Não respondem à ansiedade da maioria 
menos reconhecida em chegar à short 
list mas serão as mais conformes com a 
normativa vigente…
C) o concurso concepção-construção, 
incluindo as características das soluções 
nas propostas das empresas. Em casos 

de reabilitação ou de obras de tecnologia 
especial teriam razão de ser, mas tendem 
a submeter as escolhas dos projectistas 
à lógica das construtoras e, na avaliação, 
a atribuir percentagens baixas de 
pontuação à «parte» projectual. Não têm 
limitações legais e até são conhecidas 
algumas, raras, excepções interessantes.
d) a escolha unipessoal, tradicionalmente 
dominante, está em principio limitada 
à verificação de conformidade com as 
excepções previstas na normativa. 
Sendo preferida pelos «estrategas», 
administrações ou críticos da arte, essa 
opção deverá, a meu ver, ser bem explicada 
e publicitada incluindo pareceres 
independentes e autorizados. Não 
satisfaz, naturalmente, as expectativas 
de escrutínio alargado e, com frequência, 
os resultados podem desiludir por não 
corresponderem às expectativas ou 
ultrapassarem custos ou prazos.
Pessoalmente, concluiria que nenhuma 
das fórmulas disponíveis é isenta de 
efeitos perversos e todas produziram 
boas e más soluções, sendo certo que o 
critério de escolha não pode ser só o da 
avaliação quantitativa ou burocrática 
mas depende da qualidade dos programas 
ou termos de referência do cliente, dos 
prazos de execução de que a entidade 
disponha e da competência e bom senso 
dos escrutinadores, sejam jurados, 
consultores ou técnicos dependentes.

06 Voltando ao caso em presença, 
insisto que uma EP com um 

programa vasto e apertado em prazos 
de financiamento não pode deixar de 
se preocupar, sem prejuízo das metas 
impostas ou que se propôs cumprir, com a 
qualificação e eficiência dos projectistas 
(não só arquitectos) que escolhe, alargando 
progressivamente o leque dos gabinetes, 
em função das prestações anteriores, 
mas também recrutando novas equipas 
através de exames curriculares relevantes 
e, também, de concursos abertos que, 
para além do seu objecto e dos vencedores 
imediatos possam revelar ideias e 
capacidades para ampliar as short lists 
presentes e futuras a venham a recorrer.
Mas se se quiser cumprir as metas do País, 
não venham exigir dezenas de concursos 
públicos abertos, com júris externos 
e as consequentes probabilidades de 
reclamação formal. Se se seguir só essa 
via larga, o número de obras e portanto  
de projectos acabará necessariamente 
por se reduzir.
Ciente destas dificuldades, a Ordem dos 
Arquitectos fez oportunas diligências 
com resultados positivos, no sentido 
de viabilizar a inclusão de formas 
mais «abertas» e «ventiladas» para a 
cooptação de gabinetes de Arquitectura 
que de outras formas não teriam 
a oportunidade de revelar as suas 
capacidades. What else?
nuno portas
Declaração de interesses: nada me liga à Parque 
Escolar EP nem possuo qualquer informação 
privilegiada. Recentemente, em nome da 
Associação Europan Portugal, assumimos o 
encargo de organizar os primeiros concursos 
abertos da EP dirigidos a arquitectos de mais 
recente formação, embora sem restrição de 
outros, nos termos da legislação actual.

nas últImas e perturBadas semanas Voltou à Cena um protesto, aparentemente CorporatIVo, de arQuIteCtos Contestando a estratÉgIa seguIda  
pela empresa púBlICa (ep) Que tem por mIssÃo a reCuperaÇÃo do parQue esColar do «seCundÁrIo». 

notas do proVedor  
da arQuIteCtura  
A RENOVAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR

As solicitações de intervenção do Provedor têm sofrido uma deriva que as afasta do 
princípio primeiro da «defesa do Direito à Arquitectura dos seus concidadãos» e, por vaga 
que vem de alterações do contexto social, sido mais dirigidas a questões do exercício 
da profissão, da relação entre profissionais e entidades intervenientes no processo de 
licenciamento ou da distribuição da encomenda pública e, ainda, do papel que a Ordem 
tem, ou pode vir a ter, no ordenamento deste complexo mundo de problemas.
Ganhou especial ressonância, nos últimos tempos e neste campo, dando origem a numerosos e 
sentidos comentários, a acção governamental de renovação do Parque Escolar Nacional e o 
papel que aí cabe aos arquitectos e à Ordem.
Filiam-se em três ordens de questões os comentários que são chegados à Provedoria:

01 Ausência de critérios de distribuição da encomenda, evidenciada na rejeição da 
prática de concursos ou da elaboração de «listas de projectistas» fundamentadas  

em parâmetros claros, discutidos e públicos, e definidos no sentido de reduzir ao mínimo 
a arbitrariedade da escolha;

02 Selecção de projectistas de entre grupos ou correntes de pensamento exclusivos 
marcantes sob o ponto de vista do formalismo das propostas e constituindo-se 

frequentemente em lobbies de interesses.

03 Aparente alheamento da Ordem em relação a este conjunto de problemas.

Sem dúvida que os concursos são a forma mais justa de atribuição da encomenda  
pública embora se justifique que o esforço que representa, quando entre dezenas  
só um se vê compensado, tenha levado a admitir para programas de dimensão ou 
complexidade limitadas o recurso a outras formas de actuação.
Poderá ter sido esta a justificação da atitude oficialmente tomada a que se junta  
o argumento da urgência da entrada em funcionamento dos edifícios, renovados  
ou «de obra nova», prevista no Plano Escolar Nacional.
Contestam este último argumento alguns dos exponentes e recordam que no caso 
recente da Expo'98 se cumpriu a data da inauguração ao minuto, que a quase totalidade 
do edificado passou pelo crivo dos concursos e foi realizada em prazos curtíssimos.
Acrescente-se que em determinadas circunstâncias os concursos, para além do 
objectivo de seleccionar projectos e projectistas, podem constituir-se como uma prática 
de pesquisa, de inovação e participação como no caso presente em que, por se tratar 
de um programa de índole nacional, poderiam dar lugar ao ressurgimento no exercício da 
profissão da problemática da regionalização do edificado em termos de modernidade.
Neste campo, da investigação e do desenvolvimento, assiste-se, com frequência 
crescente, por parte de governantes ao menosprezo pelo saber acumulado pelo Serviço 
Público nos domínios do planeamento e da arquitectura substituindo-o pelo recurso, 
nem sempre fundamentado, a entidades privadas arribadas pelas vias académicas ou de 
afinidades de pensamento político e a este propósito se evocam as Construções Escolares 
e o papel que obtiveram no passado inclusivamente como esteio do protagonismo que 
Portugal teve, por via da acção da Arquitecta Maria do Carmo Matos, no Grupo de Trabalho 
dos «Espaços Educativos e Culturais» da União Internacional dos Arquitectos e ao mesmo 
tempo se lançam interrogações sobre o destino que foi dado a todo este património.
Reassume-se aqui o papel que a Ordem confiou ao Provedor da Arquitectura pois têm 
chegados junto deste relatos de circunstâncias em que o direito à segurança e ao 
conforto são feridos nos edifícios recuperados do Parque Escolar Nacional e que se 
atribuem a uma programação provavelmente alheada daquela experiência.
No entanto, o reparo mais controverso de toda esta problemática é aquele que, por 
facilidade de linguagem e usando expressão vulgarizada, diz que «são sempre os 
mesmos» aqueles que em publicações da Ordem, em exposições, na nomeação para  
júris e prémios, são sistematicamente apontados pelas suas obras e qualidades.
Há muito que o Provedor faz eco desta denúncia que alguns exponentes chegam a tentar 
demonstrar estatisticamente através da frequência daquelas citações.
Trata-se de um fenómeno complexo de que são apontadas raízes na origem académica, 
nos lobbies culturais que se formam, na agressividade do marketing que alguns adoptam, 
no tecido de interesses e na cultura do mútuo elogio que o cimenta.
O desabafo «… são sempre os mesmos …» surge agora, na opinião de alguns, associado 
ao Plano Escolar Nacional e potenciado em protesto pela ausência de critérios 
transparentes da distribuição da encomenda.
Põe-se, para finalizar, a questão de saber se no contexto actual e no uso das competências 
que lhe foram conferidas pelo Estado, a Ordem esgotou todo o seu potencial e capacidade 
de intervenção ou se se trata de uma acção governativa assumida de forma isolada e 
eventualmente prepotente.
Nesse sentido se pronunciará certamente o Conselho Directivo Nacional.
FranCIsCo da sIlVa dIas

ganHou espeCIal ressonânCIa e deu orIgem a ComentÁrIos, a aCÇÃo goVernamental de renoVaÇÃo  
do parQue esColar naCIonal e o papel Que aÍ CaBe aos arQuIteCtos e à ordem.
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01 Há muito que a Ordem dos Arquitectos 
considera que a Encomenda de Arquitectura 

com financiamento público deve resultar, tanto 
quanto possível, de Concurso Público de Concepção 
em Arquitectura. 
Para além de salvaguardar a livre escolha, o Concurso 
Público de Concepção em Arquitectura pode constituir 
uma oportunidade para reflectir e construir saber 
sobre a Arquitectura e a Cidade, no quadro democrático, 
múltiplo e plural da actual produção arquitectónica. 
Porém e sobretudo, trata-se de uma das melhores 
formas de estimular a Qualidade da Arquitectura, na 
justa medida em que implica a selecção do melhor 
projecto entre os demais a concurso. Daqui decorre o 
seu interesse público mais relevante, ou seja, o de poder 
assegurar aos cidadãos melhor arquitectura, melhor 
ambiente construído e mais qualidade de vida. 

02 Neste sentido, a Ordem dos Arquitectos 
defende que a encomenda de arquitectura da 

Parque Escolar EPE para o Programa de Modernização 
do Parque Escolar do Ensino Secundário deveria 
resultar de Concurso Público de Concepção em 
Arquitectura, conforme o disposto no Código dos 
Contratos Públicos, ultrapassando, pelas razões 
atrás apontadas, o regime de excepção que a tem 
enquadrado. 

03 Ora, o Conselho Directivo Nacional da Ordem 
dos Arquitectos, desde que iniciou o seu 

mandato no final de Março de 2008, sempre pugnou 
por maior abertura da encomenda de arquitectura 
deste Programa. Importa, porém, recordar que à 
data em que iniciou funções já a Parque Escolar EPE 
havia sido constituída (Janeiro de 2007), já haviam 
decorrido as Fases 0 e 1 do respectivo Programa, 
e já existiam compromissos assumidos para a 
consequente Fase 2. À época, desconhece-se qualquer 
posição pública da OA sobre este mesmo processo. 

04 Diante destas circunstâncias e considerando 
estarem já envolvidos dezenas de gabinetes 

de arquitectura e largas centenas de profissionais 
neste Programa, a actuação da actual Direcção da 
Ordem dos Arquitectos tem sido prudente, mas clara e 
inequívoca. Assim, defendeu e procurou a progressiva 
abertura ao concursamento do Programa. Fê-lo 
publicamente em diversas ocasiões, desde logo a 27 
de Junho de 2008 por ocasião da apresentação da Fase 
2 do Programa no Centro de Congressos de Lisboa, ou 
a 6 de Outubro de 2008 no âmbito do Dia Mundial da 
Arquitectura. Fê-lo, também, nas sucessivas reuniões 
que manteve com a Senhora Ministra da Educação e 
com responsáveis da Parque Escolar EPE. Fê-lo, ainda, 
no âmbito das propostas que enviou  
à Parque Escolar EPE e à respectiva tutela. 

05 Por outro lado, a OA procurou garantir, a 
prazo, melhores condições para o futuro do 

exercício profissional dos arquitectos em Portugal. 
Daqui resultaram a nova Lei nº 31/2009 (que revogou 
o famigerado Decreto n.º 73/73) e o compromisso 
público do Governo na implementação de uma Política 

Pública de Arquitectura no nosso País (tema central 
do 12º Congresso dos Arquitectos em Dezembro 
passado). Neste âmbito, registe-se a respectiva 
relevância para a Encomenda de Arquitectura no 
quadro mais amplo da Qualidade da Arquitectura 
como um Direito dos cidadãos. E recordem-se a 
Moção de Orientação e as Conclusões aprovadas 
no 12º Congresso, reforçando a posição da Ordem 
dos Arquitectos no que diz respeito à defesa do 
concursamento na encomenda de arquitectura  
com financiamento público. 

06 Importa reafirmar que a OA é sensível à 
relevante natureza social e pública do 

Programa de Modernização do Parque Escolar do 
Ensino Secundário, seja pelo impacto na modernização 
das instalações escolares, seja pela respectiva 
implicação na aprendizagem, seja, ainda, pela abertura 
às comunidades que o programa implica. 
Do mesmo modo, importa reconhecer o envolvimento 
e a responsabilidade das muitas centenas de 
arquitectos neste processo, liderando ou integrando 
as equipas de projecto, que, por livre escolha, 
aceitaram honrar o seu compromisso profissional 
em condições processuais que são da inteira 
responsabilidade da Parque Escolar EPE e da 
respectiva tutela. 

07 Entretanto, as informações disponíveis 
dão conta que está já em curso a Fase 3 

do Programa em moldes semelhantes às fases 
anteriores, para um total acumulado de mais de 200 
das cerca 330 escolas a intervencionar. Ou seja, ao 
fim de 12 meses, apesar do diálogo empreendido 
e das promessas nesse sentido, a OA considera e 
lamenta não ter havido qualquer retorno significativo 
às suas propostas de progressiva abertura ao 
concursamento da encomenda de arquitectura 
deste Programa público, tanto mais que, passados 
3 anos sobre a constituição da Parque Escolar EPE, 
estão manifestamente ultrapassadas as condições 
invocadas para o respectivo regime de excepção. 

08 A Ordem dos Arquitectos considera 
esta situação insustentável. Pelas 

razões apontadas, entre as quais se destacam o 
cumprimento do Código dos Contratos Públicos, o 
manifesto interesse público do Concurso Público 
de Concepção em Arquitectura, o Direito dos 
cidadãos à Arquitectura e a livre concorrência entre 
profissionais, a Ordem dos Arquitectos reclama do 
Ministério da Educação e da Parque Escolar EPE a 
abertura de Concursos Públicos de Concepção em 
Arquitectura para as restantes 100 escolas nas 
próximas Fases do Programa de Modernização do 
Parque Escolar do Ensino Secundário, com critérios 
e condições que garantam a mais ampla participação 
possível dos profissionais que a Ordem dos 
Arquitectos representa. 
JoÃo Belo rodeIa, presIdente da ordem dos arQuIteCtos ,  

12 de FeVereIro de 2010

A este propósito, importa esclarecer o seguinte: 
1. A posição da OA em relação à Portaria 
nº 1379/2009 está bem expressa no seu 
Comunicado do passado dia 12 de Novembro, 
aliás fundamentada – no que diz respeito, em 
particular, à Direcção de Obra – em Parecer 
Jurídico solicitado para o efeito à Sociedade de 
Advogados Morais Leitão, Galvão Teles, Soares 
da Silva e Associados em Setembro de 2009, e 
elaborado pelo Dr. Miguel Nogueira de Brito, 
especialista na matéria em causa. 
2. Quanto à Direcção de Obra e de Fiscalização, e 
mais especificamente ao exercício dos cargos de 
Director de Obra e de Director de Fiscalização, a OA 
nunca abdicará de respeitar e fazer respeitar o que 
está consagrado no Decreto-Lei nº 176/98, de 3 de 
Julho (Estatuto da OA), isto é, de que a Direcção de 
Obra e de Fiscalização constituem actos próprios 
da profissão de arquitecto, embora não exclusivos, 
nos termos do artigo 42.º do referido Estatuto. 
3. Este princípio foi expressamente ressalvado 
na nova Lei n.º 31/2009, merecendo o acordo de 
todas as partes envolvidas e salvaguardando o 
reconhecimento que o Estado Português garante 
ao arquitecto enquanto profissional que capacita 
tecnicamente uma empresa de construção e 
com habilitação para a Direcção de Obra e de 
Fiscalização. 
4. Neste sentido e ao contrário do que tem vindo 
a público, os aspectos mais gravosos na Portaria 
nº 1379/2009 resultam antes das injustificadas 
distinções e restrições que se impõem ao 
exercício da profissão de arquitecto no cargo de 
Director de Fiscalização e, sobretudo, no cargo de 
Director de Obra, descurando parte do disposto 
na Lei nº 31/2009, designadamente: 
4.1. Na Direcção de Fiscalização de Obra, ao fazer-
se distinção entre os vários tipos de obras, limita-
se uma vez mais o exercício do cargo de Director 
de Fiscalização, sem qualquer apoio na letra ou no 
espírito da Lei. 
4.2. Na Direcção de Obra restringe-se de forma 
ininteligível o acesso ao pleno exercício de 
tal cargo, quando nenhuma disposição na Lei 
(incluindo o Estatuto da OA) o determina. 
5. De igual modo, a Portaria adopta diferentes 
critérios para o exercício de tais cargos, 
consoante se trata de edifícios ou outros tipos de 
obra, adoptando o critério do valor da obra nuns 
casos, e da complexidade da obra em outros, sem 
qualquer justificação consistente. E não cumpre o 
disposto no artigo 27.º da Lei n.º 31/2009, de 3 de 
Julho, que obriga à definição das especialidades 
relevantes para o exercício dos cargos, deixando 
para as Associações Profissionais de Engenheiros 

a inteira liberdade para, unilateralmente, 
qualificarem profissionais para o exercício das 
actividades de Direcção de Fiscalização e de 
Direcção de Obra, independentemente da sua 
especialidade ou ramo  
de engenharia para que estejam habilitados. 
6. A Portaria revela igualmente disposições de 
constitucionalidade duvidosa, em particular 
para o Director de Obra. Com efeito, não se 
compreende e considera-se dificilmente aceitável 
que se estabeleça a partir do mero valor de uma 
obra a suposta capacidade técnica de quem a 
deve dirigir e fiscalizar, ou seja, que o valor de uma 
obra seja unidade de medida do conhecimento, do 
saber e da capacidade de um técnico qualificado. 
É injustificável que o direito constitucional ao 
trabalho seja limitado pelo valor do mesmo e não 
pela garantia da capacidade de um cidadão em 
exercê-lo sem prejuízo dos demais. 
7. A partir deste quadro, a OA renova 
publicamente a sua disponibilidade para novos 
e amplos entendimentos e sinergias com o 
MOPTC e com todas as Associações Profissionais 
envolvidas, independentemente da sua natureza 
jurídica, pública ou privada, em particular no 
âmbito da Comissão de Acompanhamento 
prevista na Portaria 1379/2009. 
8. A OA, no âmbito da citada Comissão e 
acompanhando o espírito da Lei, voltará a 
defender que, muito em particular quanto ao 
exercício do cargo de Director de Obra, sejam 
protocoladas entre todas as Associações 
Profissionais as competências exigíveis para 
o respectivo exercício, por forma a clarificar 
os critérios de correlação entre a capacidade 
técnica - e a aquisição de capacitação - dos 
diversos profissionais e o âmbito das obras que 
estão habilitados a dirigir. 
9. A OA reafirma o princípio pelo qual sempre se 
norteou: a procura de diálogo e de consensos 
alargados, não tanto como fim em si mesmo, mas 
antes como meio de defender todos os cidadãos e 
de valorizar cada um dos profissionais envolvidos 
- arquitectos, engenheiros, arquitectos 
paisagistas e engenheiros técnicos - e reafirma o 
empenho - que sempre demonstrou - na procura 
de um quadro legislativo que melhor sirva o País. 
pela ordem dos arQuIteCtos JoÃo Belo rodeIa, presIdente, 

lIsBoa, 26 de FeVereIro de 2010 

Os documentos referidos em 1., a saber, A posição da OA 
face à Portaria nº 1379/2009, de 12 de Novembro 2009 e 
o Parecer Jurídico de Setembro de 2009, elaborado pelo 
Dr. Miguel Nogueira de Brito, podem ser conhecidos e 
descarregados no site nacional, www.arquitectos.pt/
index.htm?no=2020492005,157 

A ORdEm dOS ARQUITECTOS E A PARQUE ESCOLAR EPE

DIReCÇÃO De ObRA e De 
FISCALIZAÇÃO SÃO ACtOS 
pRÓpRIOS DA pROFISSÃO  
De ARQUIteCtO

Na sequêNcia do comeNtário do PresideNte da ordem dos arquitectos a ProPósito 
da eNcomeNda de arquitectura da Parque escolar ePe, Publicado No jorNal 
Público No Passado dia 15 de Fevereiro, dá-se coNhecimeNto aos membros da  
oa do resPectivo texto iNtegral.

a ordem dos arquitectos tem viNdo a acomPaNhar as receNtes 
coNtrovÉrsias PÚblicas em torNo da Portaria Nº 1379/2009 de 30 de outubro 
que, No Âmbito da lei Nº 31/2009, deFiNe as qualiFicaÇÕes esPecÍFicas mÍNimas 
dos tÉcNicos habilitados a elaborar e subscrever Projectos, bem como a 
dirigir e FiscaliZar obras. 

capa 18 StepS (RESIdênCIA dE ESTUdAnTES Em bAIRRO nO CEnTRO hISTóRICO dE ATEnAS, GRéCIA)

Os arquitectos João Prates Ruivo e Raquel Maria Oliveira venceram o Concurso Internacional Up to 35 Student Housing 
Competition com o projecto 18 Steps. O júri composto por Bjarke Ingels, Marcel Meili, Yoshiaru Tsukamoto, Andreas 
Korkoulas, Iasson Tsakounas e Elia Zhengelis tinha já seleccionado a proposta dos portugueses para uma shortlist  
de cinco finalistas, escolhidos entre as 245 propostas a concurso, oriundas de 45 países.  
João Prates Ruivo (1980, Lisboa), sediado em Atenas, e Raquel Mar ia Oliveira (1981, Porto), actualmente a residir  
em Madrid, conheceram-se em Roterdão, onde trabalharam entre 2004/2008. www.upto35.com


