
nossa “encomenda”, não apenas aquela que
advém dos concursos de concepção ou da
restante encomenda pública e  privada, mas
de toda uma outra ligada à consultoria, ges-
tão, administração, apreciação e licencia-
mento, estudos estratégicos e ambientais,
etc. A !" está centrada nestes objectivos.

Mas o que é e onde está a !"? Nos mem-
bros eleitos, funcionários e edifícios dos
 Banhos de São Paulo e da Rua D. Hugo? 
Se é verdade que a !" somos todos nós, os 
seus membros, actuantes e integrados na res
 publica, então a !" está nas Câmaras, nos es-
critórios, ateliers e gabinetes de arquitectura,
nas  instituições públicas, nas construtoras,
nas mediadoras imobiliárias e em todas as
consultoras e empresas privadas ou públicas
onde pelo menos haja um arquitecto que, por
ser membro da !", exerça actos próprios.

A “encomenda” terá de ser enquadrada
com base nesta responsabilidade da repre-
sentação da profissão arquitecto. Esta po-
sição implica o reconhecimento de uma
ética profissional que não tem pautado a
actuação de muitos dos nossos membros,
seja no exercício da actividade liberal, na
função pública ou por conta de outrem.
Não valerá o esforço de muitos se alguns
continuarem a exercer os seus direitos
sem olhar aos seus deveres. Igualmente
ruinoso será o esforço de apenas alguns 
se a maioria continuar a cumprir deveres
sem considerar que também tem direitos.
Esta realidade é a mais difícil de mudar.

A !", que somos todos nós, gostaria de
a alterar para melhor.
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Editorial Pedro Belo Ravara
Vogal do Conselho Directivo Nacional

As novas possibilidades da “encomenda”
A Ordem dos Arquitectos (!") somos todos
nós. De plenos direitos, nas últimas eleições
éramos #$$$%. O membro da !" tem deve-
res e direitos adquiridos que são essencial-
mente do foro deontológico, mas ainda
deveres e direitos para com a sociedade
civil, sobretudo do foro ético e profissional.

À crise financeira, que se vive e se adivi-
nha a médio prazo, acrescem as constantes
alterações ao quadro legislativo que rege 
a nossa profissão, acarretando-a com res-
ponsabilidades profissionais e cívicas às
vezes muito pesadas face ao quadro das pro-
tecções seguradoras existentes. O exercício
da profissão liberal apresenta-se mais difícil
e exigente do que era há vinte ou trinta
anos atrás, mas este maior peso na respon-
sabilidade pode e deve ser uma oportuni-
dade para redefinir a nossa actuação no
“mercado” de trabalho. Nesse  sentido, a !"
procura soluções para flexibilizar a nossa
actuação, dotando a profissão arquitecto de
um novo alcance que passará também pela
gestão, fiscalização e direcção de projectos 
e obras, pela atribuição da categoria de pe-
ritos em áreas específicas de apoio e consul-
toria ao projecto ou ainda pelo
reconhecimento de um direito específico de
quem exerce na função pública, com todos
os deveres cívicos e éticos a que isso obriga.
Ao arquitecto passa a ser exigida uma
maior integração no tecido social e produ-
tivo enquanto adquire, por essa razão, uma
maior autonomia do chamado “mercado” 
de trabalho. É este o sentido da procura da
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Nova Sede OA-SRN/Norte
!"º | Novos protocolos
A !"-&'(, no âmbito do projecto de cons-
trução da sua nova sede (Rua Álvares
 Cabral, Porto) e do Projecto Norte %#º –
Centro de Arquitectura, Criatividade e
Sustentabilidade, que tem como missão
promover projectos de investigação, for-
mação, divulgação e debate sobre temas
emergentes na prática profissional, desen-
volveu um formato de protocolo que consi-
dera a oferta de materiais no decorrer 
da obra ou a disponibilização de verbas
pelos parceiros e que resulta actualmente
em #) “fundadores”
——
Fundador Ouro 
— Osvaldo Matos, &"
* Tintas Robbialac, &"
* Knauf +,-. Portugal
——
Fundador Prata
* Enor, Elevação e Equipamentos 
— Industriais, Lda
* Ferfor, Empresa Industrial de 
— Ferramentas e Forjados, &"
* Carvalho, Batista & C.ª, &"
* /&-, Bombas e Válvulas, &"
* Tecnicon, &" + Papélia, Lda
——
Fundador Alfa 
* Onduline, Materiais de Construção, &"
* 0&, Coelho da Silva, &"
* Padimat, Padinho Materiais de Cons-
— trução e Decoração, Lda
* 1(2, J. Neves & Filhos, &"
* Fábrica de Cerâmica de Valadares, &"
* Reiman, Comércio de Equipamentos 
— Industriais, Lda

* Fassa Lusa, Produção e Comercialização
— de Materiais de Construção, Lda
* Socequi – Sociedade de Equipamentos 
— Industriais, Lda
* Lopes Gonçalves & Pinto Almeida, Lda
— – Graf em Portugal
* Tafibra – Sonae Indústria, 3.0.4.,., &"
——
Mais informações em www.norte41.org

Norte
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ODAM, 60 anos depois
Evento evocativo 
da Exposição de 1951 
17 a 19 Junho, Porto
Comemorando o $5.º aniversário da reali-
zação da exposição e do ciclo de conferên-
cias, no Ateneu Comercial do Porto, do
grupo !4", – Organização dos Arquitec-
tos Modernos –, a !"-&'( organiza um
conjunto de iniciativas que integram: 

— o Diaporama ‘!4",, #67#-85##’, refe-
rente à produção do grupo e que propor-
ciona uma breve apresentação do evento a
um público mais alargado;

— o Colóquio ‘!4",, Colectivo e Singu-
lar’, com a participação de oradores convi-
dados, cujos estudos recentes debatem
temáticas correlacionadas com a produção
do grupo, quer enquanto manifesto colec-
tivo, quer enquanto prática individual; 

— a Mesa Redonda ‘!4",, $5 anos de-
pois’, envolvendo um conjunto notável de
arquitectos e críticos de arquitectura, cuja
obra se centra no estudo da Arquitectura
Moderna em Portugal, assim como de res-
ponsáveis por instituições ligadas ao es-
tudo e salvaguarda do património
arquitectónico desse período; 

Declarações semestrais
Rectificação de informação
Por lapso, na notícia ‘Declarações semestrais
– Procedimento de envio’ publicada na edi-
ção 885 do ba, as datas referidas não foram
as correctas. De facto, as datas correctas são: 

!" de Maio limite para actualização de
dados e informação dos membros que prefe-
rem receber a declaração por carta registada
com aviso de recepção ou presencialmente.

#$ e #" de Junho envio, via 099, das de-
clarações semestrais

#" de Julho data limite de reclamações
de extravio (após esta data, a emissão de
uma 8.ª via do documento é paga – :#5)
——
Mais informações em www.oasrn.org > membros

Norte

— e, por fim, uma sucessão de Visitas
Guiadas ‘!4", – Obra Aberta’, a obras re-
levantes de arquitectos da !4",, situadas
em diferentes pontos da cidade do Porto.

Com esta iniciativa pretende-se recor-
dar o carácter activo daquele grupo, res-
ponsável por numerosas actividades –
exposições, conferências, escritos e missi-
vas reivindicativas (por vezes de carácter
polémico) – junto da sociedade portuense.
Evocam-se, deste modo, as acções cultu-
rais inovadoras, de carácter colectivo, na
procura de melhores condições cívicas, so-
ciais e sobretudo disciplinares, sintetiza-
das, à época, num manifesto por uma nova
visão para a arquitectura nacional.

Organização: !"-#$%, Pelouro da Cul-
tura // Comissária: Edite Rosa // Parceria:
Ateneu Comercial do Porto, Maus Hábitos,
Metro do Porto // Patrocínio: AXA Seguros
——
Mais informações em www.oasrn.org

Legado do Arquitecto
Eduardo da Rocha Matos
A família do Arquitecto Eduardo da Rocha
Matos, recentemente desaparecido, cedeu à
!"-&'( o acervo documental, constituído
por um conjunto de revistas de arquitectura
como a Architecture d’aujourd’hui, Werk,
Bauen+Wohnen (edições a partir de #675).

A cedência do acervo do arquitecto à !"-
&'( representa um importante contributo
para a Ordem e para toda a comunidade
de arquitectos, pelo seu relevante interesse
público e como testemunho do legado do
conjunto de revistas que constituem publi-
cações de referência a nível internacional. 

Tendo em vista a sua salvaguarda e fu-
tura disponibilização para consulta e inves-
tigação, o acervo ficará acessível no futuro
Centro de Documentação da !"-&'(.

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

OA eleita para 
a Direcção do
Fórum Europeu
para as Políticas
de Arquitectura
No dia $ de Maio, em Budapeste, a Ordem
foi eleita em Assembleia-Geral do 2;3",
por expressiva maioria, para a Direcção,
mandato 85##-85#%. O representante da
Ordem será Jorge Bonito Santos que man-
tém as funções que já vinha ocupando no
mandato anterior. 

Apesar da redução da Direcção do 2;3"
de #) para < membros e havendo ## candi-
datos, a Ordem obteve a segunda maior
votação nas eleições (=# votos entre as =)
organizações presentes) logo após o pró-
prio Presidente, Rob Docter. 

Para além do reconhecimento do traba-
lho desenvolvido pela Ordem, aprofunda-
-se assim o envolvimento da Ordem no
2;3" e reforça-se o seu papel nacional no
diálogo com o próximo Governo no âm-
bito das Políticas de Arquitectura. 

A Direcção do 2;3" passa a ser consti-
tuída por Rob Docter (Presidente, Insti-
tuto Berlage, (>), Jorge Bonito Santos (!",
39), Lionel Dunet (Conselho de Arquitec-
tos da Europa / 2), John Graby (Tesou-
reiro, Real Instituto dos Arquitectos da
Irlanda, ?'>), Lena Rahoult, Museu de Ar-
quitectura da Suécia, &@;), Michel Ricard
(individual, 2), Sigurd Tronner (Câmara
 Federal de Arquitectos da Alemanha, 4).

O valor patrimonial 
da Tapada do Dr António
Representada pelo Vice-Presidente do
Conselho Directivo Nacional (04(), a !",
partici pou num debate acerca do valor
 patrimonial da Tapada do Dr. António
(Covilhã), organizada pela revista Visão
e pelo Departamento de Arquitectura 
da Universidade da Beira Interior (A-?),
no dia #5 de Maio.

A sessão teve início com a apresentação
dos aspectos paisagísticos e construídos
da Tapada, pelo arquitecto paisagista Luís
 Alçada Baptista e por Fernando Martins,
nomeado pela !" para acompanhar o pro-
cesso que visa a classificação do sítio. 

Seguiram-se as intervenções do Vice-
Presidente do 04(, João Santa-Rita, e dos
arquitectos Manuel Aires Mateus e João
Pedro Falcão de Campos. 

O debate foi moderado pelo colega Luís
Miguel Moreira Pinto, Director do Depar-
tamento de Arquitectura da A-?. 

A Ordem, que vem acompanhando o
processo, defende a salvaguarda da Ta-
pada do Dr António e a sua consequente
classificação tendo em conta o seu inequí-
voco valor patrimonial.

O Futuro da Construção
A !" participou no Seminário, realizado 
a 86 de Abril em Leiria por iniciativa da
";0!3&, que contou com intervenções da
Ordem dos Engenheiros, do ?(0?, da
Saint-Gobain 3",, dos Institutos Politéc-
nicos de Leiria e Tomar, do -3?, do Pro-
fessor Augusto Mateus e do Presidente 

Fernando Martins, João Santa-Rita, João Pedro Falcão
de Campos, Manuel Aires Mateus, Luís Alçada Baptista
e Luís Miguel Moreira Pinto. © Bruno Rascão/Visão

!"#"$ é o número de registo na Ordem
dos Arquitectos atribuído no final de
Abril de !"##
Consulte os nomes dos “novos” em:
http://tinyurl.com/$r!cy%$
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Jornadas do Património 
da Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa
Tiveram lugar a #7 de Abril, na Fundação
Calouste Gulbenkian, as II Jornadas do
Património: Tendências e Perspectivas,
promovidas pela Santa Casa da Misericór-
dia de Lisboa com o apoio da Ordem.

O Presidente da Ordem interveio na
Mesa “As Linguagens do Património” com
uma comunicação que visava, por um lado,
o enquadramento contemporâneo da ques-

tão patrimonial e a particular responsabili-
dade dos arquitectos nesse âmbito e, 
por outro, a reabilitação urbana entendida
como regeneração arquitectónica e
 territorial. 

Na mesma Mesa intervieram os bastoná-
rios da Ordem dos Engenheiros, Eng.
 Carlos Matias Ramos, e da Ordem dos
Economistas, Dr Rui Leão Martinho.

da Câmara Municipal de Leiria. Perante 
a actual situação no mercado da construção
civil, foi abordado um conjunto de temas
como a conjuntura actual e os novos desa-
fios, o futuro da construção, a formação de
quadros, a fiscalização e legislação do sec-
tor e o financiamento das empresas.

Coube à !", representada pelo Vice-Pre-
sidente do 04(, a participação no tema 
da Reabilitação e Conservação Urbana. 
A comunicação centrou-se na necessidade
de considerar a Reabilitação Urbana como
um processo programado de modo a
abranger tanto os centros como as perife-
rias, que deverá atender à necessidade de
modernização e de adaptação das constru-
ções, também do ponto de vista da sua efi-
ciência energética, considerando soluções
que terão de ser avaliadas em função da
realidade e da razoabilidade da sua imple-
mentação. A intervenção alertou para a
necessidade da preparação do sector da
construção através da formação de qua-
dros e de mão-de-obra com exigências e
especificidades muito singulares. Apelou
para o carácter estratégico da implemen-
tação do programa de Reabilitação Ur-
bana, não só do ponto de vista do mercado
da construção, mas também da beneficia-
ção das construções e dos espaços públi-
cos e envolventes e, por último, da
optimização das infra-estruturas e equipa-
mentos existentes, aspectos essenciais
para uma vivência mais equilibrada dos 
locais e das cidades.

Dia de Portugal nas Jornadas
Técnicas “Feturex” 
Aconteceu no dia < de Maio, Dia de Portu-
gal na I Feria Turismo Extremadura ($ a )
de Maio, Mérida); o Presidente da Ordem
apresentou uma comunicação nas Jorna-
das Técnicas Feturex, a convite de Juan
Antonio Ortiz Orueta, arquitecto e urba-
nista e director das Jornadas.

Conheça a filosofia das Jornadas em
http://tinyurl.com/7totdcm.

Protocolo OA/Inspecção-Geral
das Actividades Culturais
Em cerimónia que decorreu no Palácio Foz,
em Lisboa, a = de Maio, foi celebrado Proto-
colo entre a !" e o ?+"0 que diz respeito à
colaboração mútua no âmbito do Registo de
Autorias (Formação, Registo de Obras, Par-
tilha de Informação e de Conhecimento). 

O ?+"0 esteve representado pelo respec-
tivo Inspector-Geral, Dr Luís Silveira
 Botelho, e a Ordem pelo seu Presidente,
João Belo Rodeia.

Salvaguarda dos 
actos profissionais 
O Colégio de Especialidade de Património
Arquitectónico (0;3") convida os arquitec-
tos que intervêm no domínio do patrimó-
nio arquitectónico a conhecer as
atribuições do 0;3" e a inscrever-se, 
nos termos do processo informado em
http://tinyurl.com/7r$npoo.

Nacional
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Agenda + Formação

# JUNHO a $ JULHO
CIDADE AO LARGO!
Largo de São Paulo, Lisboa
A programação do Conselho
 Directivo Nacional, juntamente
com a associação cultural Para-
fernália, organiza um arraial no
âmbito das festas da cidade de
Lisboa e das comemorações do
Dia  Nacional do Arquitecto’11. 
Durante todo o mês de Junho o
Largo de São Paulo recebe uma
intervenção festiva que culmina
co a cerimónia de homenagem 
ao arquitecto Bartolomeu Costa
Cabral, no dia 4 de Julho, Dia
Nacional do Arquitecto. Com o
envolvimento de muitas entida-
des, em particular a Paróquia e
Junta de Freguesia de São
Paulo, os co-organizadores pro-
põem workshops, actividades
educativas, espectáculos de mú-
sica e dança, dj convidados para
uma festa que se espera única. 
Mais informações em 
www.arquitectos.pt

%& a %' JUNHO
ODAM, $% ANOS DEPOIS
Vários locais, Porto
Comemorando os 60 anos da ex-
posição de 1951 do grupo ODAM
no Ateneu Comercial do Porto, a
OA-SRN organiza um programa 

de eventos, conforme nota na p. 5.
Mais informações em
www.oasrn.org
Organização: OA-SRN, Pelouro da
Cultura // Comissária: Edite Rosa
// Parceria: Ateneu Comercial do
Porto, Maus Hábitos, Metro do
Porto // Patrocínio: AXA Seguros

() a (& JUNHO
XXXIV CONGRESSO 
MUNDIAL DA VINHA 
E DO VINHO E ASSEMBLEIA
GERAL DA OIV
Alfandega do Porto, Porto
O Porto acolhe as iniciativas, de al-
cance internacional, que serão o
pólo de encontro de especialistas
mundiais no Porto, posicionando a
cidade como ponto de convergên-
cia do saber ligado aos vinhos com
os saberes que se cruzam no seu
negócio, nas cidades, nas suas
construções, nos seus mercados.
O tema geral do Congresso, 
“A Construção do Vinho – Uma
Conspiração de Saber e de Arte”,
divide-se nos seguintes subtemas:
A construção de um vinho; 
As construções para o vinho; 
A construção das cidades do vinho;
A construção dos mercados do
vinho. Visitas guiadas e uma expo-
sição de Arquitectura completam 
o programa.

FORMAÇÃO CONTÍNUA

%& + %* JUNHO
3R | Curso
ECO-ESTRATÉGIAS
Espaço Formação 
da OA-SRN, Porto
09h30 às 13h00 
e das 14h30 às 18h00

2 a 16 JULHO
Ciclo Gestão em Arquitectura 
REVISÃO DE PROJECTO: 
AUDITORIA E VERIFICAÇÃO
DA QUALIDADE DO 
PROJECTO
Espaço Formação da 
OA-SRN, Porto
Aos sábados, das 09h00 às 13h00 
e das 14h30 às 18h30

& + * + ' JULHO
Curso de introdução + curso
avançado 
CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL
DA CONSTRUÇÃO 
SUSTENTÁVEL
LIDERA – VERSÃO 2.0
Local a designar
09h30 às 13h00 
e das 14h30 às 17h30
——
Inscrições até % JULHO.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL
E DE APOIO AO ESTÁGIO

(* JUNHO a % JULHO
ACÇÔES DE FORMAÇÃO
3.ª época 2011
Fundação Engenheiro António
de Almeida, sala 3, Porto
As inscrições para as acções de
formação encontram-se já encer-
radas. A lista de inscritos e horário
das acções encontram-se disponí-
veis para consulta em
www.oasrn.org > Formação 
Profissional.

(+ SETEMBRO 
PROVA DE VERIFICAÇÃO 
DE CONHECIMENTOS
ESTATUTO E DEONTOLOGIA
Local a designar
Mais informações em
www.oasrn.org > Formação 
Profissional
——
Inscrições/reingressos 
até #% AGOSTO.

Formulários de inscrição 
e informações:
www.oasrn.org > formação
——
Pedidos de esclarecimentos:
formacao.continua@oasrn.org
——
Para efeitos de Admissão na
Ordem dos Arquitectos, con-
sulte a tabela de atribuição de
créditos de “Formação Obriga-
tória em Matérias Opcionais 
de Arquitectura” em
www.oasrn.org
——
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Concursos

A DECORRER

Prémios FAD 2011
De entre as 498 obras apresenta-
das a concurso, a ARQUIN-FAD,
Associació Interdisciplinària del
Disseny de l’Espai del Foment de
les Arts i del Disseny, divulgou as
34 finalistas. Portugal, cujas candi-
daturas rondam os 5%, conta entre
os finalistas com duas obras na ca-
tegoria “Arquitectura”, uma em
 “Cidade e Paisagem”, outra em
 “Intervenções efémeras”. 

Na secção “Pensamento e Crí-
tica” é finalista o trabalho de Nel-
son Mota (que lhe valeu o primeiro
Prémio Fernando Távora) editado
pela e|d|arq.

Mais informação em http://ti-
nyurl.com/6f8bqt7

Europan %%
Territórios e modos de 
vida – que arquitecturas 
para cidades sustentáveis?
Inscrições até 10 de Junho
O programa de intervenção em
Guimarães, para a reabilitação e re-
conversão de uma das entradas da
cidade (Silvares) sob o mote “Con-
nectivity – From Place to Territory”,
sítio em Portugal a concurso (de um
total de 49 sítios em 17 países), é
resultado de uma parceria consti-
tuída pela Câmara Municipal de
Guimarães, a Fundação Cidade de
Guimarães (Capital Europeia da
Cultura 2012) e o IRHU. Envio das
propostas até 30 de Junho.

Inscreva-se e obtenha as infor-
mações sobre o Concurso em
www.europan-europe.com

As cidades somos nós
Propostas para a 
São Paulo de 2030
Inscrições até 17 de Junho
O Secovi-SP (Sindicato da Habita-
ção), em parceria com o Institute
for Transportation and Develop-
ment Policy-ITDP, lança a discus-
são sobre a mobilidade urbana
através deste concurso.

Dirigido a estudantes e profissio-
nais, preferencialmente nas áreas
de arquitectura e urbanismo, tem o

objectivo de estimular soluções
criativas sobre o tema, bem como
contribuir com políticas voltadas
para o adequado planeamento ur-
bano e o futuro das cidades num
horizonte de vinte anos.

O concurso é inspirado no pro-
grama As cidades somos nós, no
qual equipas de arquitectos e urba-
nistas foram convidados a aplicar
os 10 Princípios da Mobilidade Ur-
bana Sustentável em 10 cidades
seleccionadas.

Informações e caderno 
As cidades somos nós em 
http://tinyurl.com/3vurp2w.

Concurso Internacional para 
o Plano Geral Urbanístico 
do Parque Olímpico Rio 2016
Inscrições e consultas 
até 20 de Junho
No português do original, trans-
creve-se parte do comunicado, da-
tado de 2 de Maio: 

“O Instituto de Arquitetos do
Brasil/Rio de Janeiro (IAB-RJ) fir-
mou mais uma parceria com a
 Prefeitura do Rio de Janeiro, na rea-
lização do Concurso Internacional
para o Plano Geral Urbanístico do
Parque Olímpico Rio 2016 (que terá
área de 1 180 000 m2). Após os
Jogos Olímpicos, serão erguidos
novos empreendimentos que, ao
lado dos equipamentos esportivos
permanentes, formarão uma área
que será referência de planejamento
e sustentabilidade para a cidade. 

O concurso – coordenado pelo
Instituto Rio 2014/2016 – será
 realizado em etapa única. As equi-
pes participantes deverão ser multi-
disciplinares e comandadas por um
arquiteto urbanista com experiência
em projeto de complexidade  similar.

Data limite para recebimento
das Propostas (18h GMT Brasília),
30 de Junho.”

As inscrições e consulta da do-
cumentação poderão ser feitas em
http://tinyurl.com/68g9dhl

Prémio Nacional de Arquitec-
tura em Madeira 2011
Candidatura até 23 de Setembro
A criação e lançamento da primeira

edição do Prémio insere-se nas co-
memorações do “Ano  Internacional
das Florestas” que decorre em
2011. O Prémio, de edição bienal,
tem o objectivo 
de “incentivar e promover a fileira
 florestal portuguesa através da
 valorização, promoção e utilização
da madeira em edificações.” Nesta
1.ª edição, poderão candidatar-se
os autores de projectos de arqui-
tectura, com inscrição actualizada
na Ordem, “com obras construídas
entre 2008 e 2011 em território
 nacional nos quais seja evidente 
o uso de madeira”. Regulamento 
e outras informações disponíveis
em www.florestas2011.org.pt

RESULTADOS

Prémio Mies van der Rohe
Neues Museum, Berlim 
O museu desenhado por Friedrich
August Stüler, construído entre
1841 e 1859, estava em ruínas
desde a Segunda Guerra Mundial.
Em 1997 David Chipperfield iniciou
os trabalhos de reabilitação do edi-
fício que, em Outubro de 2009, vol-
tou a abrir as portas ao público. A
cerimónia de entrega dos prémios
acontece a 20 de Junho, no pavilhão
Mies van der Rohe, em Barcelona.

David Chipperfield Architects 
© Ute Zscharnt

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