
Em plena sociedade da informação, em
que a desmaterialização dos processos, in-
cluindo os de socialização, é uma realidade
em aceleração contínua, não podia – nem
pode! – a OA permitir-se o luxo de a igno-
rar. Importa, hoje, remeter a distância a
não mais do que o som de teclas e clics;
 comunicar digitalmente e, acima de tudo,
aprofundar os processos que permitem
viver digitalmente. No sentido de aumentar
a expressão territorial da OA, fazendo-a
mais inclusiva, mais presente e relevante
para o quotidiano dos seus membros, a des-
peito da sua condição e posição geográfica.
É assim tempo, sem hesitações, com o

saber de experiência feito, de pôr em mar-
cha processos há tanto anunciados e adia-
dos. No âmbito dos mecanismos de gestão
interna, a implementação do Sistema Inte-
grado de Dados Pessoais dos Membros,
regulado e adiado desde 2007. No dos
 serviços aos membros, a consumação da
“Página do Arquitecto”, área electrónica
reservada, entre outros, à realização de
processos administrativos por parte dos
membros, como a manutenção dos seus
dados pessoais e contactos, emissão de
certificados, pagamentos e compras e o
acesso a documentação e formação online,
projectada em 2009. Ou, ainda, no âmbito
do projecto conjunto com a Agência para
a Modernização Administrativa, a autenti-
cação de actos de natureza profissional
 tirando partido do Cartão do Cidadão.
Resta agora saber, depois do que já se con -

seguiu, quem (ainda) tem medo do lobo mau?
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Quem tem medo do lobo mau?
A 7 de Julho a Assembleia Geral da OA
aprovou as contas do exercício de 2010.
Assim se encerra, no campo da gestão finan-
ceira, o mandato 2008-2010 que fica marcado
pelo enorme investimento na reformulação
dos meios e procedimentos de gestão in-
terna. Processo que, é justo referir, consu-
mou definitivamente esforços anteriores.
Mais do que possibilitar que a OA possa

ser gerida pelos eleitos de forma mais efi-
ciente, pretendeu-se aumentar a transparên-
cia dos instrumentos de gestão, possibilitando
aos membros da OA o seu escrutínio. Nome a -
damente do orçamento e respectiva execução.
Todavia, o aspecto mais importante do

trabalho efectuado terá sido outro; o facto
de, pela primeira vez na sua história, a OA
ter sido dotada de uma plataforma (electró-
nica) única, sobre a qual actuam simultanea-
mente cada uma das suas instâncias, sem
atropelos às competências que lhes estão co-
metidas. Aquilo que a maioria dos arquitec-
tos tomaria por elementar foi, ao fim de 11
anos de existência da OA, uma verdadeira
conquista colectiva. Pela primeira vez, no
quotidiano da sua vida interna, a OA é uma,
composta por partes que, quando necessário
e a espaços, produzem o todo. 
Caíram os mitos em torno da impossibi-

lidade de acomodar as atribuições e
 competências estatutárias das várias ins-
tâncias da OA sobre um solo comum. Para
tal, refira-se, muito contribuiu a colabora-
ção que, no mandato anterior, o CDN con-
seguiu obter por parte dos CDR.
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Dia Mundial 
da Arquitectura 2011
É celebrado no próximo dia 3 de Outubro.
Além da cerimónia oficial e festa da
arquitectura, durante o mês de Outubro 
a OA organiza ou apoia exposições de
arquitectura, um ciclo de cinema, um
colóquio sobre turismo e paisagem e a
cerimómia de entrega dos Prémios Secil
2010. Mais informação em
www.arquitectos.pt

50 anos da “Arquitectura
Popular em Portugal”
Lançamento de arquivo digital
A Fundação Calouste Gulbenkian decidiu
atribuir uma bolsa à candidatura da Ordem
para a recuperação, tratamento e organiza-
ção do acervo do Inquérito à Arquitectura
Regional Portuguesa (IARP), tendo em conta
o seu “relevante interesse histórico, cultural

e científico”, que culmina em Outubro com o
lançamento do site que disponibiliza ao pú-
blico em geral o acervo das imagens.
Uma pequena parte do espólio IARP foi

publicada na Arquitectura Popular em
Portugal, promovido pelo Sindicato Na-
cional dos Arquitectos, entre 1955 e 1960,
que em 2011 celebra 50 anos sobre a publi-
cação da sua 1.ª edição.

Prémio Fernando Távora
Conferência da vencedora da 
6.ª edição e lançamento da 7.ª edição
Marta Pedro apresenta, no dia 3 de Outu-
bro, às 22h, no Salão Nobre da Câmara
Municipal de Matosinhos, a conferência:
“A Song to Heaven ou o Japão Sublime 
em Frank Lloyd Wright: da viagem de
1905 ao Legado na Arquitectura Moderna
 Japonesa”. 
A conferência será precedida do lança-

mento público da 7.ª edição do Prémio
Fernando Távora.
——
Entrada Livre. Organização: OA-SRN em parceria com a Câmara
Municipal de Matosinhos e Associação Casa da Arquitectura. 
Patrocínio: AXA. Mais informações em www.oasrn.org

ARQ OUT 2011 
Mês de Arquitectura
A OA-SRN estende as comemorações do
Dia Mundial da Arquitectura 2011 a todo
o mês de Outubro, através da constituição
de uma plataforma de informação e divul-
gação das actividades em rede que nesse
mês ocorrem na cidade do Porto, apos-
tando na criação de uma cartografia de
eventos designada “ARQ OUT – Mês da
 Arquitectura no Porto”. 
——
Programa completo e outras informações em www.oasrn.org

Exposição 30 anos 
de Prémio AICA/MC
A direcção da Secção Portuguesa da Asso-
ciação Internacional dos Críticos de Arte
– SP/AICA,  apresenta uma exposição inti-
tulada 30 anos do Prémio AICA/MC, uma
exposição retrospectiva dos prémios atri-
buídos a artistas e arquitectos, na Socie-
dade Nacional de Belas Artes. 

Nacional
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Serviços e Encomenda Pública
Acompanhamento do CCP
A Comissão de Acompanhamento do Có-
digo de Contratos Públicos (CA), prevista
no Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Ja-
neiro, tem como missão o acompanha-
mento da sua aplicação no sentido de
contribuir para a sua revisão.
A Portaria n.º 701-B/2009, de 29 de

Julho, definiu que a CA é composta por um
representante de cada uma das entidades
seguintes: Ministério das Finanças e da
Administração Pública; Ministério das
Obras Públicas, Transportes e Comunica-
ções; Governo Regional dos Açores; Go-
verno Regional da Madeira; Associação
Nacional de Municípios Portugueses; INCI
– Instituto da Construção e do Imobiliá-
rio, IP; Agência Nacional de Compras Pú-
blicas, EPE; Autoridade da Concorrência;
plataformas electrónicas em actividade no
mercado; e por dois representantes da en-
tidade representativa do sector da cons-
trução e obras públicas a nível nacional.
Desta forma, a Portaria não previa a in-

tegração das ordens profissionais ligadas ao
sector da construção na CA, tendo a OA de-
senvolvido diligências junto da tutela que
permitiram a introdução de uma correcção
que assegurou a sua representação, bem
como a de outras entidades portadoras de
conhecimentos considerados pertinentes
para a discussão da aplicação do Código, a
Ordem dos Engenheiros, a Associação Por-
tuguesa de Projectistas e Consultores e o
Laboratório Nacional de Engenharia Civil. 
O diploma define que a coordenação da

CA cabe, conjuntamente, aos representantes
dos Ministérios das Finanças e da Adminis-
tração Pública e das Obras Públicas, Trans-
portes e Comunicações. No entanto, quem
efectivamente tem centralizado e coorde-
nado todos os contributos das diferentes
entidades tem sido o INCI, nomeadamente 
o seu Presidente, Dr. Flores de Andrade , e
o seu Vice- Presidente, Dr. Fernando Silva.
Desde o início do mandato em curso, os

representantes da OA nas reuniões da CA
têm sido Margarida Vagos Gomes e José

Nacional

Barra, que têm contado com o apoio jurí-
dico do Dr Gonçalo Menéres Pimentel.
A CA reuniu duas vezes em Julho passado

e tem agendadas mais duas reuniões em Se-
tembro tendo em vista a apresentação, à tu-
tela, de uma proposta de revisão do CCP que
contenha, para além dos  contributos de
todas as entidades representadas, as altera-
ções decorrentes do  memorando da
“troika”, que em grande medida correspon-
dem à clarificação da transposição dos pre-
ceitos previstos em directivas Europeias.
——
CCP e Concursos de Concepção
Nos dias 11 e 12 de Junho, em Berlim, a
OA esteve representada por Margarida
Vagos Gomes numa reunião do CAE sobre
a encomenda pública. A questão dos Con-
cursos de Concepção coloca-se como um
dos pontos essenciais a clarificar tanto a
nível do Código dos Contratos Públicos
(CCP) como a nível europeu.
Com esta representação a OA optimiza o

seu esforço, quer a nível nacional quer in-
ternacional, uma vez que Margarida Vagos
Gomes (também membro do Conselho Na-
cional de Delegados) integra o grupo de
acompanhamento do CCP.
——
Grupo de trabalho OA/serviços e honorários
A OA nomeou um grupo de trabalho para
a elaboração de uma lista de serviços, ba-
seando-se numa análise comparativa entre
as antigas “instruções para o cálculo de
honorários referentes aos projectos de
obras públicas” (Portaria de 7 de Feve-
reiro de 1972), a Portaria n.º 701-H/2008,
de 29 de Julho (instruções para a elabora-
ção de projectos de obras) e outras norma-
tivas existentes e adoptadas por outros
países europeus, nomeadamente, Áustria,
Alemanha, Finlândia e Suíça.
Esta lista de serviços servirá de base à

elaboração, pela OA, de uma normativa in-
terna e recomendada, ou a publicar sob a
forma de Lei, para a Regulamentação dos
Serviços e Honorários. Este trabalho im-
plicará a revisão da própria Portaria 701-
H/2008, que revogou a Portaria de 7 de
Fevereiro de 1972.
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Neste Grupo de Trabalho encontram-se
representados os Conselhos Directivos Re-
gional Norte (Paula Santos), Regional Sul
(Patrícia Caldeira) e o CDN (Pedro Ravara).
——
Grupo de trabalho CAE/SoS
Pedro Ravara, coordenador do Pelouro da
Profissão, esteve presente na reunião do
Grupo de trabalho SOS – Scopes of Services
do Conselho dos Arquitectos da Europa
(CAE), em Bruxelas, no dia 17 de Junho. 
A reunião teve como tema principal a

proposta apresentada pelo Conselho Supe-
rior dos Colégios de Arquitectos de Espa-
nha (CSCAE) de se constituir um Grupo de
trabalho com o objectivo de fazer um le-
vantamento sobre a situação de remunera-
ção e condições dos trabalhos e serviços
fornecidos a nível dos países europeus e
representados no CAE. 
O CSCAE propôs três projectos-tipo a

partir dos quais se elaboraria um questio-
nário aos vinte e sete países/organizações
membros do CAE mais a Suíça e sobre os
quais se obteria uma radiografia sobre os
serviços e honorários-tipo em cada um dos
países representados. A elaboração deste
inquérito, numa primeira fase, e a sua rea-
lização numa segunda fase irá merecer
todo o apoio do CAE.

FEPA reúne na Sede Nacional
No dia 2 de Julho, a Direção do FEPA,
Fórum Europeu para as Políticas de Ar-
quitectura reuniu na sede nacional da OA,
o que aconteceu pela primeira vez.
De entre os membros da direcção, estive-

ram o Presidente do FEPA, Rob Docter
(Holanda), Michel Ricard (Vice-Presidente,
França), John Graby (tesoureiro, Irlanda),
Jorge Bonito Santos (Portugal), Lionel Dunet
(França) e Lena Rahoult (Suécia), tendo-se
 registado a ausência de Sigurd Trommer
(Alemanha). Yvette Masson-Zanussi e
David Vernet (França), e Isabel Mut e Este-
ban Pérez Resira (Espanha), que constituem
o secretariado, participaram nos trabalhos.
A reunião revestiu-se de particular im-

portância, não só por se tratar da primeira

CIAlP no caminho 
da institucionalização
O Conselho Internacional de Arquitectos
de Língua Portuguesa (CIALP) tem origem
no 1.º Encontro de Arquitectos de Língua
Portuguesa, realizado em Lisboa, em 1990.
Em 1991 é aprovado o respectivo Esta-

tuto pelos delegados de Angola, Brasil,
Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique,
Portugal e São Tomé e Príncipe. Seguiu-
-se, em 1993, a admissão de Macau (que se
manteve no Conselho após a implementa-
ção, em 1999, da administração chinesa) e,
em 1999, de Timor-Leste.
O CIALP orgulha-se de ser precursor das

organizações dos Países de Língua Portu-
guesa, designadamente da própria Comu-
nidade de Países de Língua Portuguesa
(CPLP), criada em 1996. 
De acordo com a deliberação aprovada por

unanimidade pelos participantes no XI.º En-
contro CIALP, realizado em São Paulo (Brasil)

sob a nova Direcção do FEPA, triénio 2011-
-2013, recentemente eleita na Assembleia-
-Geral que teve lugar no passado mês de Maio
em Budapeste, mas também por ter sido a
sessão em que foi programado o conjunto de
iniciativas a desenvolver pelo FEPA durante o
triénio, com especial incidência nas activida-
des do presente ano, nomeadamente a orga-
nização do próximo Fórum Europeu, a ter
lugar em Setembro em Gdansk, no âmbito da
Presidência Polaca da União Europeia.
Foram igualmente abordados alguns dos

projectos actualmente em curso – nomeada-
mente o Mobility Project –, o acompanha-
mento e monitorização da implementação
das Conclusões do Conselho Europeu para
a Arquitectura, o GREEN PAPER From Chal-
lenges to Opportunities: Towards a Common
Strategic Framework for EU Research and
Innovation funding e o relatório preliminar
do Grupo de Trabalho Metropolitan Areas
and City Regions in Europe 2020 do Co-
mité Social e Económico Europeu.
——
www.efap-fepa.eu/
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Dossier de Materiais
Futuramente em digital 
Com a reformulação do Boletim Arquitec-
tos (BA) em 2010 aconteceu também uma
mudança com a publicidade: as fichas de
produto – informação sobre materiais e
serviços – ganharam novo fôlego privile-
giando a funcionalidade e a classificação
dos anúncios bem como a possibilidade de
as agregar num dossier de arquivo. De pe-
riodicidade mensal, as cerca de 17.000 fi-
chas impressas (tiragem média) seguem
actualmente com cada edição do BA.
Acontecerá agora nova reformulação

conjunta: o BA, conforme anunciado na an-
terior edição, prepara uma reformulação
editorial e de suporte deste meio de comu-
nicação da Ordem; as fichas do Dossier de
Materiais preparam também a sua refor-
mulação com a sua alavancagem ao digital.
Trata-se de potenciar um serviço já

prestado: o digital permitirá aos arquitec-
tos, acedendo a um microsite específico,
obter informação de materiais/serviços da
maior utilidade à prática projectual, ga-

em 2009, durante 2011 o CIALP irá concreti-
zar a sua longa ambição de institucionaliza-
ção como Associação de Direito Privado 
sem fins lucrativos, com base nos Estatu-

tos aprovados na sua Assembleia Geral rea-
lizada em Macau em Dezembro de 2010, e
cujo registo, em Portugal, está a ser levado
a cabo, com o maior empenho, pela OA.
No dia 11 de Agosto, o CIALP, represen-

tado por João Belo Rodeia e Tiago Monte
Pegado, foi recebido pelo Secretário Execu-
tivo do CPLP, Eng. Domingos Simões
 Pereira, numa reunião que resultou na cons-
trução de pontes muito importantes para as
relações entre as duas instituições no futuro.
Se, por um lado, o CIALP fez o convite para
que a CPLP acompanhe de perto o caminho
que está a ser realizado para a sua institucio-
nalização; por outro, a CPLP fez o convite ao
CIALP para apresentar uma candidatura a
ser Membro Consultivo da instituição.
——
www.cialp.org/

rantindo informação técnica rigorosa e ac-
tualizada e hiperligações a informação
mais abrangente nos sítios da internet dos
materiais/serviços respectivos; pretende-
se ainda que o microsite potencie a divul-
gação de projectos/obras que tenham feito
recurso dos produtos divulgados bem
como conter informação capaz de consti-
tuir elementos descritivos fidedignos para
Caderno de Encargos. 
O digital abre toda uma nova dimensão

a este serviço da OA.

13.º Congresso dos 
Arquitectos Portugueses
Nos termos do Estatuto, nomeadamente do
seu artigo 13.º, e completando-se três anos
em 2012 sobre a sua última realização (De-
zembro 2009, na área abrangida pela Secção
Regional do Norte – Vila Nova de Famali-
cão), o CDN considerou, na sua última reu-
nião plenária, no final de Julho, importante
equacionar a organização do 13.º Congresso
dos Arquitectos Portugueses. 
Neste sentido foi aprovado um calendá-

rio dos trabalhos preparatórios, aprovado
por unanimidade, que prevê para o mês de
Setembro a apresentação do tema, sobre o
qual, antes de ser fixado, terão de ser ou-
vidos as assembleias regionais e o Conse-
lho Nacional de Delegados, que será ainda
chamado a pronunciar-se sobre a proposta
de regulamento.
Recorda-se que, ao Congresso, órgão es-

tatutário da OA, compete (cf.  n.º 4, art.º
13.º): “a) pronunciar-se sobre o exercício da
profissão e seu estatuto, bem como sobre o
aperfeiçoamento da arquitectura nas suas
componentes artística, técnica e humanís-
tica; b) discutir as comunicações de carác-
ter científico, artístico, técnico e cultural
que lhe forem apresentadas; e c) aprovar as
moções de orientação e as recomendações
de carácter associativo e profissional.”
De acordo com o calendário aprovado e

consequente desenvolvimento dos traba-
lhos, o 13.º Congresso dos Arquitectos Por-
tugueses realiza-se na primavera de 2012 na
área abrangida pela Secção Regional do Sul.

Nacional
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Agenda + Formação

25 a 28 SETEMBRO
THE SLEEP EVENT
Royal Hospital, Chelsea,
 Londres, Reino Unido
Evento internacional que junta
 arquitectos e designers de hóteis.
www.thesleepevent.com 

25 a 28 SETEMBRO
24.º CONGRESSO DA 
UIA – DESIGN 2050
Tokyo International Forum,
Marunouchi District, Nihon-
bashi District, Tóquio, Japão
Programa em
http://tinyurl.com/452z556
www.uia2011tokyo.com

29 SETEMBRO
HUMANIZAÇÃO DO HABITAR
Sessões Técnicas Edifícios
Arquitectos sem Fronteiras
Centro Congressos LNEC
Esta é a primeira sessão de uma
série intitulada Sessões Técnicas
de Edifícios onde serão tratadas
 temáticas desenvolvidas ou em
 desenvolvimento nesses Núcleos,
aprofundando assuntos técnicos
que estão, frequentemente, na
ordem do dia de quem concebe
projectos e acompanha a constru-
ção de edifícios e espaços públicos
e lida com a intervenção sócio-ur-
banística e ambiental.
Mais informações em 
http://tinyurl.com/3nrm3f6. 

3 OUTUBRO
DIA MUNDIAL DA 
ARQUITECTURA 2011
Celebrações, por todo o mundo,
adoptam o mote lançado pela UIA:
Arquitectura e Direitos Humanos

até 3 OUTUBRO
APOIO DIRECTO A NÚCLEOS
DA SECÇÃO REGIONAL SUL 
Este apoio destina-se a financiar
projectos ou actividades de rele-
vante interesse cultural na região
Sul. Comunica-se a todos os arqui-
tectos que se encontram abertos
os procedimentos para apresenta-
ção de candidaturas.
Mais informação em
http://tinyurl.com/3sotdft

FORMAÇÃO

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
 Obrigatória em Matérias
 Opcionais de Arquitectura” 
em www.oasrn.org

15 a 29 OUTUBRO
G4: FISCALIZAÇÃO DE OBRA
Ferramentas e metodologias
——
12 a 26 NOVEMBRO
G5: DIRECÇÃO DE OBRA

15 e 29 OUTUBRO
e 12 NOVEMBRO
DIVINA PROPORÇÃO: 
Relações entre a Arte e a 
Música ao longo do tempo 
(da Idade Média ao séc. XX)
7 de Outubro, data limite 
de inscrição

FORMAÇÃO DE 
APOIO AO ESTÁGIO

18 a 21 OUTUBRO
ACÇÕES DE FORMAÇÃO
COMPLEMENTAR E DE
APOIO AO ESTÁGIO
5.ª ÉPOCA 2011
Inscrições a decorrer

PROTOCOlO OA/CRUz 
VERMElhA
A Residência de Elvas fornece alo-
jamento em quartos duplos, indivi-
duais ou single, alimentação, apoio
médico e de enfermagem, fisiotera-
pia, terapia ocupacional, terapia da
fala, animação sócio-cultural, giná-
sio e apoio social. Pensando nos
arquitectos e seus familiares as-
cendentes, em primeiro ou se-
gundo grau, o Protocolo firmado
entre a Ordem e a Residência de
Elvas da Cruz Vermelha Portu-
guesa assegura condições prefe-
renciais de acesso à Residência,
com desconto de 10% sobre os
 valores mensais praticados. 

PRÉMIOS 

A DECORRER
——

Cozinha do Futuro / 
O Futuro da Cozinha
7 Novembro, entrega de propostas
A edição 2011 do Prémio ‘COZI-
NHAS/MENOS DE QUARENTA’
destina-se a arquitectos ou estu-
dantes de arquitectura com menos
de 40 anos e é organizada pelo
Jornal Arquitectos, com o patrocí-
nio do grupo Balay / Bosch /
 Siemens / Gaggenau. 
O Júri do Prémio irá seleccionar 
a melhor proposta para a criação
de uma cozinha obrigatoriamente
equipada por uma das marcas 
patrocinadoras. Mais informações
em http://tinyurl.com/3v5cncn
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 seleccionar três obras, atribuindo o
Prémio e duas Menções Honrosas:
Prémio
Reabilitação da Casa do Arco 
para instalação da Casa da Escrita,
arquitecto João Mendes Ribeiro.
Menções Honrosas
Habitação Unifamiliar em Vale de
Canas, arquitecto Armando Rabaça
Edifício sede do ITeCons., arqui-
tectos Mercês Vieira e Camilo
Cortesão

CONCURSOS

Concurso Público de Concep-
ção (Ideias) para a Requalifica-
ção e Reordenamento da Praia
e Frente de Mar da Figueira 
da Foz e Buarcos
O Município da Figueira da Foz
lança, com Assessoria Técnica da
OASRN, este concurso de ideias,
para que possam ser encontradas
 soluções que se consubstanciem
num contributo efectivo para o
processo de Revisão do Plano de
Ordenamento da Orla Costeira
Ovar-Marinha Grande.
Está prevista a atribuição dos se-
guintes prémios:
1.º Prémio: € 30.000 
2.º Prémio: € 20.000 
3.º Prémio: € 10.000 
Até 3 menções honrosas: € 2.000
O Processo de Concurso está
 disponível no microsite
www.cm-figfoz.pt, e
www.oasrn.org > concursos.

Concurso Público de Concep-
ção para Elaboração do Pro-
jecto da Pousada da Juventude
de Montemor-o-Velho
O Município de Montemor-o-Velho
irá lançar, com Assessoria Técnica
da OA-SRN, este concurso de con-
cepção encontrando-se prevista a
posterior adjudicação da prestação
de serviços ao autor do trabalho
de concepção seleccionado.
Os Prémios a atribuir, na sequência
do concurso de concepção, serão
os seguintes:
1.º Prémio: € 15.000
2.º Prémio: € 7.500

3.º Prémio: € 3.500
Processo de Concurso estará
 disponível em microsite próprio
acessível a partir de 
www.cm-montemorvelho.pt e
www.oasrn.org > concursos.

Concurso para o New Bauhaus
Museum, Weimar
Weimar possui uma colecção única
de Staatliches Bauhaus fundada
em 1919. Em 1995 foi criado um
museu temporário Bauhaus. Agora,
graças a um programa de financia-
mento do governo alemão, a Klas-
sik Stiftung Weimar Foundation
pode finalmente abrir o novo
Museu Bauhaus em Weimar. Este
projecto vem no seguimento do
plano Kosmos Weimar que cobre
todas as instalações da fundação,
permitindo assim a Weimar a opor-
tunidade de se tornar um exemplo
de desenvolvimento urbano.
Entrega das propostas da 1ª fase
do Concurso: 6 de Outubro.
Mais informação em
http://tinyurl.com/3n9r62t.

Desenho do espaço público 
da Praça da Universidade, 
Bucareste – Roménia
Local icónico, a Praça da Universi-
dade é um dos poucos espaços
públicos de qualidade em Buca-
reste e localiza-se na intersecção
dos dois eixos principais que atra-
vessam a cidade. É o resultado de
contribuições cuidadas durante
 várias décadas da parte de arqui-
tectos de renome, escultores e
 arquitectos paisagistas, quer Ro-
menos, quer estrangeiros. Altera-
ções ao recente Plano Urbano
para a área levaram a Ordem dos
Arquitectos da Roménia a propôr a
co-promoção, com o Município de
Bucareste, de um concurso inter-
nacional para a selecção de solu-
ções contemporâneas destinadas 
a melhorar a praça e transformá-la
numa zona pedonal, algo de que
carece Bucareste. Entrega das
propostas, exclusivamente em su-
porte papel: 26 de Outubro, 11h.
Mais informação em
http://tinyurl.com/3buoay4
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Prémio Nacional de Arquitec-
tura em Madeira 2011
23 Setembro, data limite 
de  candidatura 
A 1ª edição do PNAM foi lançada
no âmbito das comemorações do
Ano Internacional das Florestas e
tem como objectivo incentivar e
promover a fileira florestal portu-
guesa através da valorização, pro-
moção e utilização da madeira em
edificações. 
A esta 1.ª edição poderão candida-
tar-se os autores de projectos de
arquitectura, com inscrição actuali-
zada na OA, “com obras construí-
das entre 2008 e 2011 em território
nacional nos quais seja evidente o
uso de madeira”.
O Prémio prevê a atribuição de um
valor pecuniário de €10 000 euros,
a atribuir ao(s) autor(es) do pro-
jecto de arquitectura.
Regulamento e outras informações
disponíveis em
www.florestas2011.org.pt
——
RESULTADOS
——

Prémio Municipal de Arquitec-
tura Diogo de Castilho
O Júri da 5.ª edição do Prémio,
constituído pela Prof. Dr.ª Maria
José Azevedo Santos (Vice-Presi-
dente da Câmara Municipal de
Coimbra), Arq. Vasco Cunha (As-
sembleia Municipal de Coimbra),
Arq. Rafael Madeira (Câmara Mu-
nicipal de Coimbra), Prof. Dr. Arq.
Alexandre Alves Costa (OA-SRN)
e Arq. Paisagista Rita Gouveia
 (Associação Portuguesa dos Ar-
quitectos Paisagistas), decidiu
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{ _ _ _ Q _ _ _ }  18. acompa-
nhado de Tristesse dá nome a um
edifício em Berlim { _ _ _ _ _ _ R}
19. em inglês, atira-se no carnaval,
mas também dá nome a uma galeria
em Londres {S _ _ _ _ _ _ _ _ _ } 
20. é o nome de um rio e de um
grande arquitecto português {T _ _
_ _ _ }  21. a de Harvard deu-lhe
um prémio {U _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ }
22. tem uma ria e uma biblioteca
que parece um livro em ponto
grande { _ V _ _ _ _ }  23. é o nome
de um importante arquitecto ame-
ricano que ele admira {W _ _ _ _ _
}  24. acompanhada do Chiado é
estação de metro em Lisboa   { _ _
_ X _ }  25. na Coreia do Sul é a
localização de um bonito edifício
seu { _ _ Y _ _ _ }  26. são os típi-
cos quadradinhos portugueses em
cerâmica { _ Z _ _ _ _ _ _ }

Segundo
Encontra as 26 palavras nesta 
sopa de letras. Atenção que
podem estar na horizontal, vertical,
diagonal ou invertidas. Exemplo:

Terceiro
Interpreta o código para chegares
ao nome do arquitecto que apa-
rece no desenho em cima. 
Atenção: 
h1v1; h3v16; h5v14; h7v14; h9v5;
h11v7; espaço; h14v17; h16v5;
h18v5; h20v19. 
Conseguiste?
Faz perguntas aos teus pais sobre
este arquitecto e sobre as coisas
que aprendeste!

Programa Educativo

C
on
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... porque ainda é Verão 
aqui ficam 1, 2, 3 quebra-cabeças!

Primeiro
Descobre as letras em falta e com-
pleta as palavras. Se for necessário
pede ajuda aos teus pais.
——
1. a de Marco de Canaveses é
muito conhecida { _ _ _ _ _ A }   
2. é o fim da parede branquinha e
reluzente como ele (que aparece
no desenho em baixo) gosta { _ _
B _ _ _ }  3. mais fraco que o café
bebe-se na Casa da Boa Nova
{C _ _ }  4. dele diz que é “uma
forma de aprender, compreender,
comunicar, transformar: de pro-
jecto.” {D _ _ _ _ _ _ }  5. o dele é
no Porto, na rua do Aleixo {E _ _ _
_ _ _ _ _ _ }  6. a de arquitectura,
também no Porto, está virada para
o rio Douro {F _ _ _ _ _ _ _ _ }   
7. nessa região há bom polvo e um
Centro de Arte Contemporânea

cinza esverdeado {G _ _ _ _ _ }   
8. o nome da fundação que atribui
o prémio Pritzker {H _ _ _ _ }   
9. no Porto, é nome do bairro e da
rua em que está o tal escritório 
{ _ _ _ I _ _ }  10. há uma muito
bonita na biblioteca do Museu de
Serralves {J _ _ _ _ _ }  11. é o
Nobel da arquitectura { _ _ _ _ _ 
K _ _ }  12. tem piscinas de maré
e, ao que parece, uma palmeira 
{L _ _ _ } 13. o de Serralves tem
uma janela muito bonita na biblio-
teca {M _ _ _ _ }  14. é noticia e é
na Boa que se bebe chá {N _ _ _ }   
15. há a dos Arquitectos e outras
como a da Grã-Cruz do Infante 
D. Henrique {O _ _ _ _ }  16. o pa-
vilhão de Portugal tem uma e o
boné também {P _ _ _ }  17. em
francês, é esquisso, mas também o
nome de uma revista espanhola 
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