
1

Conselho Directivo Nacional
Presidente João Manuel Ribeiro Belo 
Rodeia (2 393)

Vice-presidente João Santa Rita 
Fernandes (2 203)

Secretário Marco Roque Antunes (10 552)
Tesoureiro Rafael Gonçalves Pereira (4 247)
Miguel Judas (5 864)
Tiago Monte Pegado (6 938)
Ana Silva Dias (2 424)
Pedro Belo Ravara (3 097)
Vicente Gião Roque (13 705)
Suplentes Jorge Bonito Santos (3 276); 
Paulo Serôdio Lopes (9 013) e 
José Barra (5 898)

Presidente CDRNorte José Fernando 
Gonçalves (3 619)

Presidente CDRSul Rui Alexandre (2 993)
——
Conselho Nacional de Disciplina
Presidente Manuel Saldanha (2 942)
Edite Figueiredo e Rosa (4 436)
Pedro Canavilhas Fernandes (4 509)
José Manuel de Freitas Ferreira (6 011)
Paulo Nuno Martins Domingues (5 646)
——
Conselho Nacional de Admissão
Presidente Vítor Manuel Carvalho 
Araújo (1 918)

Ana Margarida Neto Vieira (7 964)
Cátia Santana Alves da Costa (10 136)
——
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Órgãos Sociais Nacionais da Ordem
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Mesa da Assembleia Geral
Presidente Manuel Correia Fernandes (467)
Nuno Sampaio (7 465)
Carla Fernandes Cabral (13 126)
Presidente MARNorte José António 
Bandeirinha (2 428)

Presidente MARSul Telmo Cruz (4 325)
——
Conselho Nacional de Delegados
Presidente Luís Vilhena (3 185/Madeira)
João Paulo Bessa (724)
Pedro Santos Costa (2 902)
Ricardo Vieira de Melo (3 866/Aveiro)
Paulo Prazeres Pais (4 954)
Maria Luísa Ferreira Ambrósio (993)
Maria Teresa Mourão de Almeida (1 428)
Avelino Pinto de Oliveira (6 060)
Cândido Chuva Gomes (1 498)
Margarida Grácio Nunes (1 192)
Margarida Vagos Gomes (8 535)
Susana Machado Gaivoto (17 287)
Pedro Dias Costa (2 511/Médio Tejo)
Osvaldo Saraiva de Sousa (12 536/Algarve)
Armindo Neves Pombo (1 941)
Pedro Ressano Garcia (4 850)
Presidente CRDelNorte Jorge da Costa (2 919)
Presidente CRDelSul Pedro Veríssimo (4 460)
——
Conselho Fiscal Nacional
Presidente Rolando Borges Martins (15 586)
João Alberto Correia (3 799)
João Carlos Lopes dos Santos (3 935)
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Eleição órgãos 
sociais nacionais
da Ordem dos
Arquitectos
Triénio 2011-2013
Comissão Eleitoral Nacional

ACTA

Aos 29 dias do mês de Novembro de 2010
realizou-se na Sede da Ordem dos Arqui-
tectos, em Lisboa, uma reunião da Comis-
são Eleitoral Nacional para apreciação das
reclamações apresentadas sobre a eleição
dos Órgãos Nacionais para o triénio 2011-
2013, nos termos previstos do Artigo 19º
do Regulamento Eleitoral, tendo estado
presentes os senhores Arquitectos Fer-
nanda Vara, João Cabral, Fernando Salva-
dor, Nuno Vidigal e José Sousa Martins.
——
Tendo sido presente e apreciadas as recla-
mações e pedidos de esclarecimentos,
subscritos pelo Arquitecto José Charters
Monteiro, Arquitecta Ana Brutt e Arqui-
tecto João Pedro Brites e tendo sido ouvi-
das as comissões eleitorais do Sul e do
Norte, foi deliberado o seguinte quanto 
à reclamação do Senhor Arquitecto José
Charters Monteiro:

As actas e o anexo 2, datadas de 25 de No-
vembro, referentes aos resultados provisó-
rios da eleição para os Órgãos Nacionais
da Ordem dos Arquitectos, apresentam
 alguns lapsos e insuficiências ao nível da
redacção que dificultam a correcta apreen-
são dos resultados eleitorais.
——
Assim, e quanto à Secção Eleitoral Sede
Nacional, a aparente discrepância entre o
nº de 1029 como sendo o nº total votos de
correspondência que consta em acta e o 
nº de 1020 também de votos de correspon-
dência que consta como anexo 2 da mesma
acta, explica-se pela circunstância de não
terem sido contabilizados no anexo 2 os 9
votos que não foram aceites por não esta-
rem identificados.
——
Por outro lado, e no que diz respeito aos
votos expressos na Secção Eleitoral da
Sede Regional do Norte, a discrepância
apontada pelo reclamante explica-se pela
circunstância de ter existido um lapso de
escrita e erro de cálculo na acta que con-
substancia o total dos resultados provisó-
rios quanto ao número de votos expressos.
Assim e no que respeita aos votos por cor-
respondência para os órgãos nacionais, o
número correcto é 458, conforme acta da
respectiva secção eleitoral.
——
Nestes termos e considerando, no que res-
peita à Secção Eleitoral Nacional que o
total de votos não admitidos por falta de
fotocópia do bilhete de identidade (234);
por quebra de anonimato (3); por não
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 efectividade de direitos (26) e, finalmente,
por não estarem identificados (9), é de 272
e considerando ainda que este último nº
de votos não foram descarregados nos ca-
dernos eleitorais, a Comissão Eleitoral de-
libera rectificar os respectivos resultados
eleitorais para os órgãos nacionais do se-
guinte modo:
——
Total de Membros inscritos 
no Caderno Eleitoral – SUL – 10.639

Total de Membros inscritos 
no Caderno Eleitoral – NORTE – 6.025

Total 16.664
——
Total de votos por correspondência 
Secção Eleitoral Norte 458

Total de votos por correspondência 
Secção Eleitoral Nacional 757

Total 1215
——
Total de votos presenciais 
Secção Eleitoral Norte 127

Total de votos presenciais 
Secção Eleitoral Nacional 358

Total 485
Percentagem de votos expressos 
Secção Eleitoral Norte 9,7%

Percentagem de votos expressos 
Secção Eleitoral Nacional 10,5%

Total  10,2%
——
Órgãos Nacionais
Lista A 1070
Lista B 492
Brancos 114
Nulos 24
——
Conselho Nacional de Delegados
Lista A 1070
Nº de Delegados 11
Lista B 492
Nº de delegados 5
——
Considerando o exposto fica deste modo
satisfeito o pedido de esclarecimento pela
Senhora Arquitecta Ana Brutt, sendo
certo que quanto às sugestões apresenta-
das pelo Senhor Arquitecto José Charters
Monteiro de revisão do Regulamento Elei-

toral serão presentes aos competentes ór-
gãos sociais da Ordem dos Arquitectos.
——
Regista-se ainda que o número de votos
atribuídos a cada uma das listas não foi
objecto de reclamação, e que os lapsos e as
discrepâncias descritas não são susceptí-
veis de os alterar.
——
Finalmente e quanto à reclamação apre-
sentada pelo Senhor Arquitecto João
Pedro Ferreiro Brites, a Comissão Eleito-
ral Nacional ratifica o despacho do Sr.
Presidente e cujo teor fica em anexo à
presente acta, acrescentando ainda que à
data da convocatória para a eleição dos ór-
gãos sociais da Ordem dos Arquitectos o
Senhor Arquitecto em causa era membro
estagiário extraordinário. 
——
A Presente Deliberação votada por unani-
midade constitui a acta final de escrutínio
devendo ser afixada como resultados defi-
nitivos das eleições para os órgãos nacio-
nais da Ordem dos Arquitectos nos
termos da alínea k) do nº2 do artigo 18º
do Regulamento Eleitoral e que depois de
lida vai ser assinada pelos presentes.
——
Lisboa, 29 de Novembro 2010
A Comissão Eleitoral Nacional
— Fernanda Vara
— João Cabral
— Fernando Salvador
— Nuno Vidigal
— José Sousa Martins
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Nova Sede OA-SRN/Norte 41º
Lançamento de concurso 
de empreitada e submissão 
de candidatura ao QREN

O Concurso Público de Empreitada para a
construção da Nova Sede/Norte 41º – Cen-
tro de Arquitectura, Criatividade e Sus-
tentabilidade, no Porto, foi publicado no
Diário da República – II Série, n.º 230, de
26 de Novembro de 2010. O prazo previsto
para a entrega das propostas, de 75 dias,
termina a 8 de Fevereiro de 2011. O preço
de referência é de 1.500.000,00€ (um mi-
lhão e quinhentos mil euros).

A 30 de Novembro de 2010, foi subme-
tida a 1ª candidatura deste projecto ao
QREN, no âmbito do ‘Concurso para Apre-
sentação de Candidaturas no Domínio dos
Equipamentos Públicos Específicos para a
Coesão Local – EPE/1/2010 – inscrito no
Eixo Prioritário III – “Valorização e Quali-
ficação Ambiental e Territorial” do Pro-
grama Operacional do Norte 2007-2013
(ON.2)’, lançado pela respectiva Autoridade
de Gestão. Comparticipação FEDER Solici-
tada: 1.169.125,92€ (70% da Despesa Total
Elegível Apresentada: 1.670.179,89€).

A submissão, bem sucedida, desta can-
didatura ao QREN culmina um processo
que foi iniciado em Maio de 2009 com a
contratação da empresa de consultoria
Quaternaire Portugal – Consultoria para o
Desenvolvimento, SA, com o objectivo de

“identificação e submissão a instrumentos
de financiamento público disponíveis”.
Também resultante desta colaboração, en-
contra-se já em avançado estado de prepa-
ração a submissão de nova candidatura a
financiamento público, no âmbito do
POVT, Eixo Prioritário IX: Desenvolvi-
mento do Sistema Urbano Nacional – “Ac-
ções inovadoras para o Desenvolvimento
Urbano”, aguardando apenas a notícia da
abertura da candidatura.

O lançamento do concurso de emprei-
tada decorre da decisão do Conselho
 Directivo Regional Norte, na sua 33ª reu-
nião, a 15 de Setembro de 2010, sobre a
“Deliberação sobre o lançamento do Con-
curso de Empreitada para as instalações
da Nova Sede da OA-SRN” e “Aprovação do
Empréstimo Bancário”, uma vez confirma-
dos os objectivos de viabilidade financeira:
comparticipação do Conselho Directivo
Nacional da OA em 30% dos encargos fi-
nanceiros, protocolarização de 300.000,00€
em patrocínios e materiais de construção
para a obra (movimento Norte 41º), e ga-
rantia de propostas de Empréstimo Ban-
cário até ao valor de 1.500.000,00€.

A preparação das peças do Concurso
contou com o apoio jurídico da Dra. Ana-
bela Pouseiro, e o apoio técnico relativo
aos critérios de adjudicação e constituição
da equipa técnica, do Engº Amorim Faria,
assessorias estas que se prolongarão até à
adjudicação da obra.

A concretização bem sucedida destes
actos, confirma o atingir dos objectivos a
que a direcção para o Triénio 2008-2010 se
propôs, e só foi possível com o empenho
extraordinário de toda a equipa de assesso-
res da OA-SRN/Norte 41º, a quem esta Di-
recção presta aqui uma justa homenagem.
——
Mais informações brevemente disponíveis em www.norte41.org

Rui Oldemiro Tudela e 
Carneiro (1944-2010)
O Arquitecto Rui Oldemiro Tudela e
 Carneiro, membro N.º 9171 da OA-SRN,

A Norte
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Plano de Pormenor do Bairro
Novo/Figueira da Foz
Informação aos Membros
Na sequência da publicação do Regula-
mento do Plano de Pormenor do Bairro
Novo/Figueira da Foz onde a Ordem dos
Arquitectos é indicada como entidade que
pode “classificar” intervenções em edifí-
cios como sendo de valor arquitectónico,
para efeitos de dispensa da aplicação de al-
guns parâmetros estabelecidos no mencio-
nado Plano de Pormenor (art.º 12.º do
Regulamento), o Conselho Directivo Regio-
nal Norte da Ordem dos Arquitectos in-
forma todos os Membros que não assume
qualquer responsabilidade ou obrigação
pela inclusão do seu nome num artigo de
um regulamento de um plano municipal,
sobre o qual a OA-SRN nunca foi contac-
tada/informada sobre o assunto.

Mais informamos que, mesmo que ti-
vesse sido efectuado um contacto prévio, a
OA-SRN não teria legitimidade estatutária
para assumir as funções referidas no art.º
12.º do Regulamento do Plano de Porme-
nor do Bairro Novo.

Para os devidos efeitos, este Conselho en-
cetou vários contactos com a autarquia para
resolver esta situação sem que os responsá-
veis tenham tomado qualquer diligência.

Teresa Novais
Presidente do Conselho Directivo 

Regional do Norte, triénio 2008-2010

Declarações de inscrição na
OA/Cartão Protocolos 2011
Reclamações de Extravio
O CDRN procedeu, entre 13 e 17 de Dezem-
bro de 2010, ao envio, via CTT, das declara-
ções semestrais de certificação de inscrição
na OA, respeitantes ao 1º semestre de 2011.

As reclamações de extravio, pelas quais

a OA-SRN não se pode responsabilizar, de-
verão ser apresentadas, por fax, correio ou
presencialmente na secretaria, até ao dia
17 de Janeiro de 2010. Até esta data, a
emissão e envio da 2ª via do documento,
decorrente de reclamação de extravio, não
terá custos adicionais. Após esta data, a
emissão de uma 2ª via do documento é
paga (10,00€).
17 de Janeiro de 2011, data limite de

reclamações de extravio.
——
Ficha de actualização de dados em www.oasrn.org > Membros

�Cartão Protocolos 
OA-SRN 2011
O Cartão Protocolos OA-SRN 2011 constitui
o documento que possibilita de uma forma
fácil e simples accionar um conjunto de be-
nefícios comerciais decorrentes dos Proto-
colos estabelecidos, cujas vantagens estão
disponíveis na página Membros.

Este cartão, de uso exclusivo para ar-
quitectos inscritos na OA-SRN, só poderá
ser utilizado para a activação de condições
preferenciais previstas, com instituições e
empresas, mediante protocolo com a OA-
SRN, não podendo ser utilizado como cer-
tificação de inscrição na OA, mantendo-se
para este efeito a certidão emitida pelo
Conselho Directivo Regional do Norte.

O Cartão Protocolos OA-SRN 2011 foi en-
viado a todos os membros efectivos da
OA-SRN com quotas em dia, juntamente
com a declaração semestral e o cartão de
boas festas, entre os dias 13 e 17 de De-
zembro de 2010.

Os membros que após este envio regula-
rizem o pagamento de quotas em atraso,
poderão levantar o cartão na secretaria da
OA-SRN.
——
Mais informações em www.oasrn.org > Membros > Protocolo

 faleceu, aos 66 anos, a 19 de Outubro de
2010. A Ordem dos Arquitectos expressa
as suas condolências à família.

Subscreva o ‘mensageiro’, correio
 electrónico semanal da OASRN, na página
‘comunicação’ do sítio www.oasrn.org, e
siga-nos no Facebook e Twitter.com/oasrn
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A Norte

Balanço do 
mandato
2008-2010
Procuramos nos 3 últimos anos acompa-
nhar e antecipar as necessidades dos
 arquitectos, assim como da população e
território que estes servem, incrementando
a presença, as acções e as intervenções e
procedendo a uma reorganização interna,
de modo a racionalizar recursos, clarificar
responsabilidades e procedimentos.
Mantendo o equilíbrio orçamental, o

corpo de funcionários e assessores foi re-
forçado e foram descentralizadas funções 
e serviços com os núcleos.
Em todas as acções promovemos uma

estratégia de investimento cultural, de
modo a contribuir para formar uma cul-
tura de exigência, quer nos nossos Mem-
bros, quer na população, certos que essa
cultura é aquela que permite compreender
a importância desta profissão, facto im-
prescindível para alargar a sua influência.
O desafio de construir as novas instala-

ções da SRN norteou o nosso esforço, con-
victos que constitui um passo importante
para a sua consolidação como instituição
relevante para a região. O projecto ‘Norte
41º – Centro de Arquitectura, Criatividade
e Sustentabilidade’ desenvolvido em torno
dos temas da agenda pública europeia e
promovendo o processo de projecto e obra
como um case study, transformou a sim-
ples expansão das instalações em possibi-
lidades novas de promoção do potencial
da arquitectura para a criação de valor, e
de interacção da OA com a sociedade e os
seus membros.
Garantida a viabilidade financeira do

projecto, o Concurso Público de Emprei-
tada para a construção foi lançado ao
abrigo do CCP, em simultâneo com a sub-
missão da 1ª candidatura deste projecto
ao QREN, culminando um processo ini-
ciado em 2009 com a contratação da Qua-
ternaire Portugal para identificação e

submissão a instrumentos de financia-
mento público disponíveis, e a consultoria
de Marketing e Private Sponsoring de Mi-
chael da Costa Babb.
A política de parcerias e a assídua res-

posta a desafios e convites de todos os
quadrantes, crentes que a arquitectura en-
cerra um enorme potencial de estabelecer
relações significativas e potenciadoras com
tudo o que a rodeia, e na justeza do mote
“todos pela arquitectura”, conduziram
igualmente à crescente solicitação de par-
cerias, contributos e apoios da SRN nas
mais diversas actividades promovidas por
entidades públicas ou agentes sociais, re-
forçando o espaço de intervenção pública
da SRN na sociedade portuguesa. Foi o
caso da colaboração com a EXPONOR e da
organização conjunta do Congresso Con-
creta entre a AEP, OASRN, OERN, AICCOPN,
e APCMC ou o facto de, pela 1ª vez, a SRN
ser convidada como membro fundador de
uma Associação criada para a promoção
dos Vinhos da região – Associação Um
Porto para o Mundo – em que se reco-
nhece uma mais valia à contribuição da ar-
quitectura e do território naquele que será
o embrião de um Centro de Estudos do
Vinho, plataforma onde convergem múlti-
plos saberes para a construção do Vinho.
Também os Núcleos promoveram um

conjunto amplo e diversificado de activi-
dades, de que é exemplo o programa de
conferências, debates e exposições promo-
vidos pelo NAAV em Aveiro ou a inaugura-
ção das instalações do NARV no centro
histórico de Viseu.
——
Colaborámos com o CDN e CDRS na elabo-
ração dos novos Regulamentos e modelos
de certificação e reconhecimento de quali-
ficações específicas decorrentes da publi-
cação do Decreto-Lei 31/2009. 
——
Promovemos a discussão do Estatuto da
OA, prosseguindo a deliberação do 11º
Congresso em 2006.
——
Investimos na comunicação com os mem-
bros e com a sociedade civil através da cla-
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rificação dos critérios editoriais e do cons-
tante melhoramento da estrutura e con-
teúdos do sítio www.oasrn.org, do envio
semanal do ‘Mensageiro’, da sua reestrutu-
ração e adaptação à nova imagem da OA e
início de presença nas redes sociais Face-
book e Twitter. O aumento da visibilidade
mediática traduziu-se numa maior valori-
zação e reconhecimento das actividades e
tomadas de posições públicas da SRN
junto da sociedade civil, diversificando
também desta forma os canais de informa-
ção com os membros.
——
Obtivemos reconhecimento do trabalho de
reestruturação e profissionalização ao
nível da encomenda e premiação, visível
pelo acréscimo de solicitações de assesso-
ria por parte de entidades públicas e pri-
vadas. Implementamos a ‘Plataforma da
SRN de Divulgação de Concursos de Con-
cepção’, assim como o sistema de ‘aparta-
dos’. A monitorização contínua dos
concursos públicos motivou o posiciona-
mento público da SRN no alerta das enti-
dades promotoras e dos membros da OA
para situações irregulares e gravosas para
o exercício da prática profissional, livre
concorrência e transparência da contrata-
ção pública, com resultados positivos,
quer ao nível da visibilidade, quer ao nível
dos seus efeitos 
——
Reforçámos o apoio à prática profissional
respondendo às crescentes solicitações dos
membros.
——
Reorganizámos a formação contínua em
áreas de conhecimento, com base na cria-
ção de uma estrutura por tema e grau de
aprofundamento de conhecimento. Foram
desenvolvidas, entre outras acções, os ci-
clos ‘Gestão em Arquitectura’, ‘construir
em…’ e ‘3R – Reabilitar, Reutilizar, Reci-
clar’ associado ao projecto Norte 41º. Em
parceria com os Núcleos, iniciou-se a des-
centralização das acções de formação con-
tínua sobre “Legislação na Prática
Profissional”. Em conjunto com o CDN e a
SRS, procedeu-se à candidatura de acredi-

tação da OA como Entidade Formadora
junto da DGERT.
——
Comemorámos em 2008 o centenário de
nascimento de Arménio Losa, com ampla
programação e diversas parcerias (FAUP,
AMTC, CM Matosinhos). Promovemos a 
edição de 3 mapas de arquitectura (Losa-
-Cassiano Barbosa no Porto, José Marques
da Silva, e V.N. Famalicão) associados ao
ciclo ‘Obra Aberta’, ciclo que, numa parce-
ria com o Núcleo de Viseu, assinalou tam-
bém o centenário do nascimento de Keil 
do Amaral. 
——
Organizámos, em parceria com a FAUP o
ciclo ‘Discursos (Re)visitados’, transmitido
em directo por streaming pela UP.TV. 
——
Celebrámos protocolos com a Casa da
Música no âmbito do ciclo ‘em trânsito’
(que conta já com 35 conferências), e com
a Câmara de Matosinhos e Casa da Arqui-
tectura relativo ao ‘Prémio Fernando Tá-
vora’ contribuindo para a consolidação do
futuro destas iniciativas; com a ADDICT,
AdEPorto e DRCN relativamente ao N41º,
garantindo apoio institucional e colabora-
ção no projecto.
——
O Relatório de Actividades 2010 está 
disponível na íntegra em www.oasrn.org.
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Balanço do 
mandato
2008-2010
A SRS marca?
Há três anos candidatámo-nos aos órgãos
directivos da secção regional do Sul da OA,
sob o lema a SRS-OA MARCA. Pretendíamos
então valorizar o trabalho desenvolvido a
nível regional. Ainda que a Ordem seja uma
entidade única, aos órgãos regionais estão
cometidas competências perfeitamente dis-
tintas das atribuídas aos órgãos nacionais.
Nesse sentido e no cumprimento das

competências atribuídas pelo Estatuto da
OA fixámos, no programa de candidatura
elaborado em 2007, cinco objectivos estra-
tégicos: a melhoria dos serviços prestados
aos arquitectos, o alargamento dos meios
de comunicação, a colaboração com enti-
dades públicas e privadas e a participação
na melhoria da organização da OA, para
além de repensar o acesso à OA e a prepa-
ração dos arquitectos para novos desafios.
Terminado o mandato, será tempo de

fazer uma breve avaliação do trabalho
feito. O relato que se apresenta foca as
principais áreas de actividade e, para não
criar qualquer escala de valores, está orde-
nado alfabeticamente:
——
Admissão – durante este triénio e até 30
de Novembro o Conselho Regional de Ad-
missão (CRA-S) apreciou 1.500 processos de
início de estágio e 1.574 de conclusão de
estágio. Realizaram-se nove provas de ad-
missão, em que foram avaliados 1.508 esta-
giários. Para além desta tarefa, o CRA-S
implementou uma série de procedimentos
visando melhorar o atendimento dos
novos membros e as condições para a ela-
boração da prova, sendo no entanto de
destacar a avaliação feita ao actual sis-
tema de inscrição na OA e a elaboração de
uma proposta alternativa de acesso à
Ordem. O sistema de admissão previsto

foi apresentado a diversos órgãos nacio-
nais e regionais, e ainda que tivesse gene-
ricamente merecido aceitação, não teve
sequência por parte dos órgãos nacionais.
——
Biblioteca – o número de utilizadores da Bi-
blioteca da SRS tem vindo a aumentar nos
últimos anos (1981 em 2008 e 2834 em 2009),
bem como o seu acervo, devido às aquisições
feitas e à oferta significativa de livros por
entidades e personalidades. As solicitações
e exigências dos leitores têm influenciado a
política de aquisições, que tem também sido
orientada pelas temáticas de outras iniciati-
vas da SRS. Durante este mandato foram or-
ganizadas duas exposições pelos serviços da
Biblioteca, a propósito do centenário do
nascimento de Keil do Amaral e da homena-
gem a Nuno Teotónio Pereira.
——
Bolsa de Emprego – o site da SRS dispu-
nha de um campo dedicado à Bolsa de
Emprego que durante este mandato foi re-
formulado, normalizando os pedidos de
anúncio e acautelando a divulgação de pe-
didos “irregulares”. A SRS passou também
a disponibilizar dados do Centro de Em-
prego e a intervir junto de entidades e em-
presas, zelando pela dignidade e prestígio
da profissão de arquitecto.  
——
Comunicação – a SRS fez, no início do trié-
nio, um inquérito aos membros, frequenta-
dores das iniciativas organizadas pela OA,
que permitiu verificar que apenas uma mi-
noria lia o Boletim. Assim, durante um
largo período deste mandato não partici-
pou nem comparticipou no Boletim, tendo
dado maior atenção aos meios disponíveis
(site e newsletter), criando novas formas
de comunicar com os membros (twitter,
postal trimestral da formação, newsletter
temáticas, novos sites, etc) e rentabili-
zando estes meios com inserção de patroci-
nadores. Terminamos o mandato com um
novo site que permitirá alargar os serviços
aos membros. Relativamente à comunica-
ção com a sociedade será de registar o au-
mento do número de comunicados
emitidos e as repercussões que tiveram.

A Sul
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Concursos – a assessoria à organização de
concursos e a nomeação de representantes
de júris são competências atribuídas no
Estatuto da OA aos CDR. Neste triénio,
para além dessas tarefas, o CDR-S procurou
novos promotores de concursos, alertou
para situações irregulares, denunciou si-
tuações ilegais, divulgou a boa utilização
do CCP, estabeleceu procedimentos simpli-
ficados, elaborou documentos normaliza-
dos, aprovou critérios para a nomeação de
representantes em júris, prestou mais
apoio aos seus representantes, criou no
site uma classificação na divulgação dos
concursos (bola verde, amarela ou encar-
nada), alertou publicamente para as vanta-
gens da realização de concursos de
concepção. Dos concursos organizados com
o apoio da SRS destacamos o Internacional
para o Terminal de Cruzeiros de Lisboa,
pela forma exemplar como decorreu. 
——
Delegações e Núcleos – Inúmeras foram
as iniciativas desenvolvidas a nível local,
cada um com as suas especificidades (ar-
quitectura judaica, arquitectura da terra,
arquitectura e turismo, arquitectura e sus-

tentabilidade, património arquitectónico,
etc) e cada um com a sua forma de abor-
dar (visitas, exposições, conferências, de-
bates, workshop, etc.) pelas Delegações e
Núcleos da SRS. O CDR-S, sempre que pos-
sível, apoiou e assistiu, tendo no entanto
dado especial atenção à clarificação das
competências atribuídas às estruturas des-
centralizadas, à sua forma de financia-
mento, bem como ao modo de todo o
território da SRS vir a estar abrangido,
permitindo, na realidade, servir melhor os
membros mais afastados da sede em Lis-
boa. Este processo, muito participado, cul-
minou com a aprovação pelo CDR-S de
Novas Normas de Enquadramento e com 
o despoletar da discussão sobre a criação
de novas secções regionais. 
——
Imagem – na sequência  do Concurso pro-
movido pelo CDN para a nova imagem da
OA, a SRS promoveu as alterações necessá-
rias em todos os materiais gráficos que
utiliza, bem como das Delegações e dos
Núcleos da sua área. 

Arq. Leonor Cintra Gomes
(continua em www.oasrs.org)
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A Sul

Discurso de
tomada de posse
do Presidente do
Conselho Direc-
tivo Regional
Exmo. Senhor Presidente do Conselho 
Directivo Nacional

Exmo. Senhor Presidente da Mesa da 
Assembleia Regional do Sul 

Exmo. Senhor Presidente cessante da 
Mesa da Assembleia Regional do Sul 

Exma. Sra. Presidente cessante do 
Conselho Directivo Regional do Sul 

Exmos. Senhores membros cessantes 
dos órgãos sociais da Ordem dos 
Arquitectos

Senhoras e Senhores, caros Colegas
——
Não gosto de fazer discursos… mas achei
melhor escrever tudo num papel para 
não me esquecer de falar sobre o que acho
importante.
——
Vivemos um momento difícil por várias
razões:
1 Estamos no meio duma crise econó-

mica, difícil de perceber; 
2 Esta crise tem reflexos na vida dos

 arquitectos e da sua Ordem;
3 A maioria dos membros não quer

saber da Ordem para nada. Votaram
muito poucos…
——
Os membros não querem saber da Ordem
para nada porque dizem que a Ordem nada
faz por eles. Eu acho que eles não têm razão,
pelo menos toda a razão, mas também acho
que alguma coisa tem de mudar... dos dois
lados. A Ordem tem que defender melhor os
interesses dos seus membros, mas os mem-
bros têm também que se interessar mais
pela defesa do papel da sua Ordem.

Portanto, e tendo em conta que uma das
competências específicas da Secção consiste 

no contacto directo com os seu membros,
vai ser prioritário encontrar soluções que
melhorem essa comunicação. É justo referir
que já foram criados pela anterior direcção,
alguns instrumentos para o efeito: um ges-
tor documental para a comunicação no inte-
rior da Secção e um sistema de e-mail para
os membros que muito em breve entrará
em funcionamento. 

Comunicar e saber comunicar são deter-
minações deste triénio. Queremos que os
membros mudem de opinião, que utilizem
a Ordem e que passem a participar mais
no seu dia a dia. 
——
A equipa que foi eleita (…) conhece muito
bem os problemas. Alguns até já conhe-
cem a “casa” e as queixas que recebemos
todos os dias dos seus membros. 

Também é importante lembrar que, em-
bora a Ordem seja uma entidade única, as
competências que estão cometidas aos ór-
gãos regionais no seu estatuto são distintas
das atribuídas aos órgãos nacionais e, por
isso, nem sempre aquilo que a Secção gos-
taria de ver concretizado chega a ser reali-
dade, pois pode exceder a sua competência.
——
Queremos ver algumas questões tratadas
neste mandato. Eis algumas:
——
Será prioritário para esta nova direcção
ver resolvidos os problemas do actual Sis-
tema de Admissão. Não é por acaso que
refiro este tema em primeiro lugar. Por
um lado porque é de facto um assunto im-
portante e que diz respeito aos mais jo-
vens e por outro lado porque, como
presidente do anterior CRA, acho que
tenho essa responsabilidade acrescida.
Estou a falar das condições menos dignas
em que muitos dos arquitectos estagiários
fazem o seu estágio e de todo o processo
que actualmente é apenas burocrático e
meramente de inscrição. Apesar de não
ser da competência da Secção decidir
sobre o futuro do Sistema de Admissão,
esta vai querer, sublinho, vai querer cola-
borar com os órgãos nacionais a acelerar o
seu processo de revisão.
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Ainda a propósito da crise em que vivemos
e da consequente falta de trabalho e de
emprego para os arquitectos, torna-se im-
prescindível alargar as áreas de actuação
para a profissão. Não podemos, e porven-
tura não queremos, ser todos “arquitectos
autores”. Portanto, é necessário “agarrar”
ou descobrir novos contextos de trabalho
em que os arquitectos se possam sentir
realizados. A Secção tem obrigação de es-
clarecer, acompanhar e formar os membros
nestas outras áreas da profissão bem como
de regular e consolidar a sua existência.
Neste âmbito, a Formação e a Cultura
podem potenciar e absorver novos interes-
ses para os arquitectos e dar um novo
olhar sobre a profissão.
——
Esta crise deve-nos levar também a repen-
sar o Estatuto da Ordem dos Arquitectos.
Esta alteração deverá ser capaz de optimi-
zar o desempenho de uma nova Estrutura
Orgânica, tornando-a ágil, com capacidade
de reagir rápida e competentemente, clari-
ficando a sua actual orgânica, e contri-
buindo para uma melhor conciliação das
diversas legitimidades eleitorais. Assim,
todos os Órgãos da Secção desejam desde
já manifestar a sua disponibilidade para
participar nessa complexa tarefa, cuja im-
portância é transversal a toda a Ordem.
——
A Encomenda também será uma área para
a qual esta equipa vai estar muito atenta.
Promover e regular o acesso democrático
à encomenda é uma necessidade premente
no quotidiano da classe. É dever da Sec-
ção desempenhar um papel central nesta
matéria, zelando pelo cumprimento da le-

gislação e pela transparência de todos os
procedimentos.
A Encomenda Pública tem que recon-

quistar o seu lugar na defesa incondicional
do Interesse Público. Devemos adoptar
uma estratégia global proveniente de uma
macro-escala do território para uma
micro-intervenção contextualizada. 
A Encomenda Privada tem que ser esti-

mulada, possibilitando o surgimento de
concursos mais flexíveis e sem burocra-
cias, permitindo assim acrescentar valor
efectivo às expectativas do sector.
——
Quero referir mais uma vez que esta
equipa percebe a mensagem dos associa-
dos quando faz a análise do resultado des-
tas eleições e da sua falta de participação.
Nós vamos querer também, mudar este
paradigma. 
No que diz respeito à crise geral, que

pode ainda durar muito tempo, nós não
vamos baixar os braços e para isso gosta-
ríamos de contar também com o apoio de
todos os elementos da Ordem na procura
do engenho na contrariedade.
——
Quero agradecer à direcção que hoje cessa
funções, o trabalho importante que fez e
que vai certamente ajudar esta nova
equipa a melhorar ainda mais o desempe-
nho da Secção Regional Sul. 
——
Quero também agradecer a toda a equipa
de colaboradores e funcionários da Secção
o papel, certamente determinante, que
tem tido na prossecução dos objectivos da
Secção e desde já expressar que esta nova
equipa conta com a continuação do seu
empenho neste novo mandato.
Antes de terminar, quero agradecer

muito especialmente ao arquitecto João
Luís Carrilho da Graça, mandatário desta
candidatura, o empenho colocado no su-
cesso desta nossa aposta.
——
Desejo e espero, no futuro, ver cada vez
mais membros interessados na vida da
Ordem.

Arq. Rui Alexandre
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19 058 é o número atribuído ao último
membro registado na Ordem dos Arqui-
tectos no final de Novembro

A Sul
Ana Cristina Leitão Varela
Ana Cristina Guerreiro Baptista
Ana Demoustier
Ana Isabel Caetano Timóteo
Ana Margarida Bugalhão Carrilho
Ana Sofia Mota Fernandes
Angel-Vicente Garcia Puertas
António Carlos dos Santos Garcia
Artur Luís Matos da Costa
Bruno Filipe de Oliveira Matias
Cláudia Patrícia Estevão de Carvalho
Diana Margarete Fernandes Coelho
Diogo Justino Lage de Almeida
Diogo Miranda Freire Lopes
Fernando António Freitas
Filipa Gouveia Febrer
Filipe Miguel Paulo Mendes
Gisela Andreia Basilio Antunes
Gonçalo José Jacinto Moeiro
Halina Augusta Paiva Martins
Inês Maria Monção Lopes
Inês Pedroso Branco de Carvalho
Iracema Mendes Alves
Jaime Dominguez Rocha
Jaques Julião do Patrocínio Santos
Jesus Cidoncha Parejo
Joana Cristina Portas Basto
Joana de Cristo Ferreira e Silva
Joana Elias Gonçalves Baptista
Joana Santiago Domingos
João Henriques Pelixo Azougado
João Miguel Castilho dos Santos
João Paulo Sousa Guimarães
João Pedro Laranjeira Esteves
Jorge Miguel Alexandre Ganito
José Maria Hasse Velez
Laura Sofia Cavaco Palma
Leonilde dos Santos Costa Fonseca
Luís Miguel Gomes Brissos
Madalena Santos Pais Madureira
Mafalda Garrido do Carmo
Maria do Carmo Macedo Ferreira
Maria Inês Garrido Antão
Marta Marcos Barroso Ramos
Matilde Soveral Cabral Burguete

Mauro Miranda Ferreira
Nuno Filipe Andrade Faria Aboim
Nuno Miguel Baptista Rodrigues
Patrícia Raquel Alexandre Ferreira
Patrick Arnould Simões Oliveira
Paulo Ricardo Correia Isaque
Pedro Alexandre Cravo da Silva
Raquel Timoteo Blanco
Ricardo João Sousa da Conceição
Rita Andreia Coelho Martins
Rui Miguel Antunes Faísca
Sandra Patrícia Silva Neves
Sara Gonçalves Ribeiro de Mesquita
Sofia Catarina Ribeiro Baptista
Sónia Cristina Ildefonso Pinto
Susana Marisa da Silva Relvas
Tiago Abreu de Brito Figueiroa
Tiago Maria Vilhena Girão
Tomás Cruz Pinheiro Bonifácio
Venâncio Manuel Floro Semião

A Norte
Albino Morais de Bessa
Amândio Filipe da Costa Neto
Ana Catarina Gomes Castro Monteiro
Ana Gameiro Micaelo
Ana Patrícia de Sousa Joaquim
Ana Rita Pais Amaral
Ana Sofia Matias da Silva
Barbara Henriques Leal Machado
Brígida Maria Lessa de Oliveira
Bruno Filipe Valente do Rêgo
Carla Joana Faria de Araujo
Catarina Gomes Sampaio
Daniel Mendes Madeira
Daniela Carneiro Cabral de Olivieira
Diana Filipa Florindo Pinto
Diana Ledo Dias Fernandes
Elisa Lopes da Silva
Filipa Marques de Lemos Rodrigues
Filipe Gonçalves Pina
Helder João Bezerra Cardoso
Hugo Duarte Vilariça Martins
João Francisco Morais Vieira
João Guilherme Alves
Laura Lupini
Luís Carlos de Carvalho Moreira
Luís Miguel de Almeida Gomes
Manuel Tiago da Silva Marques Lima
Márcio Arménio Miranda Moreira

Novos (continua na página 15)
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Livros

Classe
— Andrea Cavalletti

Classe, palavra que tinha desapa-
recido da cena política e teórica,
recupera aqui, pela mão de Andrea
Cavalletti, a dignidade conceptual
de outrora, revelando-se capaz de
iluminar o nosso presente. A fulgu-
rante actualidade de uma nota iné-
dita de Walter Benjamin, escrita
em 1936 – onde se pode ler que a
solidariedade, ao fazer emergir a
autoconsciência, cria a classe –, é
um ponto de partida fundamental
deste livro, que nos faz perceber
como a massa informe e a multidão
(dois outros conceitos típicos da
modernidade) se transformam em
classe, mostrando-nos como a
multidão perigosa e excitada ree-
merge no espaço político.���
——
Edição: Antígona
Páginas: 168 pp.
ISBN: 978-972-608-215-6
PVP: 15€

Os viajantes e o
‘livro dos museus’
— João Brigola 

Ao longo dos séculos XVIII e XIX,
numerosos viajantes estrangeiros
relataram as suas visitas às colec-
ções e museus de Portugal. Este
livro recolhe e sistematiza esses
textos, escritos quase sempre em
língua inglesa, francesa ou caste-
lhana, por homens que se ocupa-
vam com as artes da guerra, a
escrita, a diplomacia ou a erudição
naturalista. Esta antologia ajuda a
fixar, com maior nitidez, a ideia que
temos vindo a construir dos primei-
ros museus portugueses, caracte-
rizando a integração dos jardins e
dos edifícios na paisagem urbana, a
dimensão das áreas de exposição,
as propriedades físicas dos espéci-
mes, os métodos de classificação e
de exibição, a importância das co-
lecções e sua função didáctica, os
discursos científicos adoptados, a
competência e o desempenho pro-
fissional dos responsáveis, a liga-
ção entre o funcionamento dos
museus e a situação política do
país.�
——
Edição: Dafne
Páginas: 230 pp.
ISBN: 978-989-8217-10-3
PVP: 17,17€

Teoria e Crítica 
de Arquitectura
Século XX
— Vários

A Colecção de Textos de Teoria e
Crítica de Arquitectura é uma
compilação dos textos mais para-
digmáticos de Teoria e Crítica de
Arquitectura produzidos no século
XX em Portugal e no Mundo, se-
gundo o olhar de um grupo
conceituado de comissários convi-
dados. O volume tem como objec-
tivo primordial dar a conhecer,
através da recolha de textos, arti-
gos ou capítulos de livros, a exis-
tência de uma relação entre a
produção teórica nacional e a pro-
dução teórica internacional ao
longo do século XX nas suas mais
diversas formas, quer como reac-
ção e diálogo a movimentos inter-
nacionais, quer como modo de
resistência a alguns períodos
da nossa história recente, quer, in-
clusivé, como ensaio. A colecção
permite ainda que, conjugado com
a divulgação de textos basilares
da produção teórica deste período,
caiba a visão muito particular de
quem os selecciona. 
——
Edição: Caleidoscópio
Páginas: 1024 pp.
ISBN: 978-989-658-065-0
PVP: 35€
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Agenda

15 + 16 JANEIRO
ARQUITECTURA [IN] ]OUT[
POLÍTICA
Aula Magna da Reitoria da
Universidade de Lisboa.
9.30h-18.30h
http://tinyurl.com/39nnzkn

18 JANEIRO
JACQUES HERZOG
Aula Magna da Reitoria da
Universidade de Lisboa. 19h
Uma última conferência no âmbito
da Trienal de Arquitectura de Lis-
boa 2010, introduzida por Eduardo
Souto de Moura.
Público em geral, 20€. Participan-
tes conferências Arquitectura [IN]
]OUT[ Política, 5€. tel. 707 234
234. http://tinyurl.com/2uo9wqs

Até 31 JANEIRO
Exposição
HANS POELZIG 
(1869-1936) – ARCHITECT
TEACHER ARTIST
FAUP, Porto
Promovida pelo IfA (Institut für
Auslandsbeziehungen) e o Goethe-
Institut Portugal, em parceria com
a OA-SRN e FAUP, incide sobre a
vida e obra do arquitecto alemão
Hans Poelzig, que se tornou
 conhecido através das suas contri-
buições para a arquitectura ex-
pressionista e para o movimento
da Neue Sachlichkeit (Nova
 Objectividade). A entrada é livre.
www.oasrn.org > cultura

FORMAÇÃO A NORTE

Formulários de inscrição 
e informações em:
www.oasrn.org > formação
——
Pedidos de esclarecimentos para:
formacao.continua@oasrn.org
——
Para efeitos de Admissão na
Ordem dos Arquitectos, consulte a
tabela de atribuição de créditos de
“Formação Obrigatória em Maté-
rias Opcionais de Arquitectura”
em: www.oasrn.org
——

FORMAÇÃO A SUL

13 + 14 JANEIRO
Curso – Sistema LiderA
CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL 
DA CONSTRUÇÃO 
SUSTENTÁVEL
Auditório da Sede da 
Ordem dos Arquitectos
Assessores – Formação Inicial 
Formador: Eng. Manuel Duarte 
Pinheiro
Duração: 14h
A Secção Regional Sul da Ordem
dos Arquitectos organiza uma
acção de formação sobre Certifi-
cação Ambiental da Construção
Sustentável – Sistema
LiderA – Formação Inicial, nos dias
13 e 14 de Janeiro de 2011.

20 + 21 JANEIRO
GESTÃO DE ATELIER
Auditório da Sede da 
Ordem dos Arquitectos
Formador: Dr. Abílio Magalhães
Duração: 10h
Será o Arquitecto um bom Ges-
tor? Existirá um conjunto recomen-
dável de boas práticas para a
gestão do seu atelier? É com este
desafio que apresentamos a
acção de formação “Gestão de
Atelier de Arquitectura”, desenvol-
vida de raiz para auxiliar o papel do
arquitecto, enquanto gestor de
projecto ou responsável pela orga-
nização de um atelier. A acção per-
mitirá aceder de forma pragmática
a um conjunto dos procedimentos
de gestão que lhe garantam a má-
xima objectividade no planeamento
e controlo.

27 JANEIRO
RJUE – REGIME 
JURÍDICO DA URBANIZAÇÃO
E EDIFICAÇÃO 
Auditório da Sede da 
Ordem dos Arquitectos
Formador: Dr. Saraiva de Lemos 
Duração: 7h 
Com o intuito de melhor esclarecer
este regime jurídico a OASRS pro-
move, a 27 de Janeiro, uma acção
de formação que esclareça os ar-
quitectos quanto à aplicação das

normas relativas à edificação-urba-
nização constantes do RJUE. 

28 JANEIRO
GESTÃO DE CENTROS 
URBANOS – OPORTUNIDADE
E DESAFIOS 
Auditório da Sede da 
Ordem dos Arquitectos
Formadores: Arq. Clotilde Cavaco,
Dr. Paulo Alves, Arq. António 
Saraiva e Dr. Pedro Giestal
Duração: 6h
A SRS-OA promove um workshop
no âmbito de Gestão de Centros
Urbanos – Oportunidade e desa-
fios. Este workshop visa dar a co-
nhecer aos arquitectos os temas
inerentes à Gestão de Centros Ur-
banos apresentando as actividades
e desafios com que se deparam os
Gestores de Centros Urbanos 
no âmbito da Regeneração Urbana
e da dinamização económica das
cidades.

3 + 4 FEVEREIRO
ARQUITECTURA E OS MEDIA
A IMPORTÂNCIA DE DIVUL-
GAR A ARQUITECTURA NOS
MEIOS DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL
Auditório da Sede da 
Ordem dos Arquitectos
Formadores: Margarida Portugal,
Rui Cintra, Luís Santiago Baptista,
Luís Afonso e Margarida Ventosa
Duração: 14h
A Secção Regional do Sul da
Ordem dos Arquitectos promove
uma acção de formação sobre a
Arquitectura e os Media – A im-
portância de divulgar a Arquitec-
tura nos Meios de Comunicação
Social. Com a participação de
jornalistas, assessores de imprensa
e arquitectos ligados às diferentes
plataformas de comunicação da
 arquitectura. 
——
Inês Brito, arquitecta
Tel. 213.241.156
mailto:formacao@oasrs.org
——
Programas pormenorizados, 
fichas de inscrição e preçário em:
www.oasrs.org
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Concursos

(continuação Novos)

tes à encomenda de um pavilhão
efémero mas representativo.
O júri decidiu ainda atribuir uma
menção honrosa ao “Bar Temporá-
rio” de Diogo Aguiar e Teresa Otto.
Neste projecto o júri valorizou a
utilização e adaptação de um ob-
jecto com determinada função -
contentor de plástico “barato” - a
uma outra função - módulo espa-
cial e construtivo da fachada retro-
iluminada “glamorosa”.
——
O Júri do Prémio Outrosmerca-
dus’10 foi composto por Bárbara
Coutinho (presidente), Isabel
 Barbas (vencedora da anterior edi-
ção, representante da OA), Carlos
Rocha (designer, representante 
do CPD) Miguel Vieira Baptista
 (designer, representante do MC) 
e Luís Aguiar (representante da
Outros Mercadus).

EM PREPARAÇÃO

Consulte informação actuali-
zada, sobre concursos com
apoio / assessoria técnica da
OA-SRN em: www.oasrn.org >
Concursos

CONCURSOS A DECORRER

Concurso de Concepção para 
a elaboração do Projecto do
Parque Urbano do Paço de
Giela – Arcos de Valdevez �
16 Fevereiro, nova data limite 
de recepção dos trabalhos.��
O Processo de Concurso está
 inteiramente disponível em micro-
site próprio, acessível através do
site da Câmara Municipal de Arcos
de Valdevez, em www.cmav.pt, 
e do site da OA-SRN em:
www.oasrn.org > concursos

Prémio Larus 2011 / 
arquitecturas
1.ª edição 
28 Janeiro 2011, data limite 
de candidatura.
Organizado pelo Jornal Arquitec-
turas em parceria com a LARUS -
Design Urbano, a primeira edição
do Prémio Larus/ Equipamento Ur-
bano Ibérico surge com o objectivo
de reconhecer o trabalho de pro-
fissionais e estudantes de design
na área do equipamento urbano,
desenvolvidos em Portugal e Espa-
nha nos últimos 5 anos. O Prémio
conta com o apoio institucional do
Centro Português de Design e está
dividido em duas categorias:
Peça/linha e Projecto académico. 
A cerimónia de entrega do prémio
irá realizar-se no Centro de Con-
gressos do Estoril, dia 25 de Feve-
reiro, no âmbito da 7.ª UrbaVerde
– Feira das Cidades Sustentáveis. 
Mais informação em: 
http://tinyurl.com/3yc6nzo

Prémio Fernando Távora
6ª edição 
7 Fevereiro 2011, data limite 
de  entrega das candidaturas.
Regulamento, ficha de inscrição 
e outras informações em:
www.oasrn.org > Prémio Fernando
Távora

RESULTADOS

Prémio Outrosmercadus´10
Dia 31 de Janeiro encerra a expo-
sição do Prémio Outrosmerca-
dus´10, patente no Museu da
Moda e do Design, em Lisboa,
desde 15 de Dezembro 2010.
——
A Exposição apresenta as obras fi-
nalistas desta edição, Pavilhão
Ayuntamento de Madrid na Feira
do Livro de Madrid 2008, da auto-
ria de Olga Sanina e Marcelo Dan-
tas, Empty Cube, Appleton e
Domingos Arquitectos, Layout da
Exposição Arquitectura e Susten-
tabilidade Energética, Campos
Costa Arquitectos, Treehouse
Hotel, de David Seabra e Susan
Roseler, Caixa da Música de arrigo
barnabé, de João Mendes Ri-
beiro, TetraScript_Pavilhão respon-
sivo à Luz, de Gonçalo Castro
Henriques, Periskop, Moradavaga
e Bar Temporário, de Diogo Aguiar
e Teresa Otto.
——
Na presente edição, o júri atribuiu
o Prémio ao “Pavilhão Ayuntamento
de Madrid na Feira do Livro de
Madrid 2008” de Olga Sanina e
Marcelo Dantas. Destacou a exce-
lência da resposta à complexidade
e diversidade de questões ineren-

Mónica Marques Ferreira
Rafael Morgado Marques Cordeiro
Raquel Ferreira Couceiro
Ricardo Manuel dos Santos Silva
Sara Borges Matias
Sara Filipa Guiomar Ribeiro
Silvia Raquel Sousa Guimarães
Simão Pedro Dias Ferreira
Vasco Joel Dias Alves
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