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Escola de Arquitetura

Defender a Arquitetura
por arquitetos

A prática da Arquitetura combina técnica, ciência, arte, reconhecimento crítico e ficção do
mundo, de um mundo melhor. É um exercício de síntese, que resulta da estreita
colaboração interdisciplinar entre muitas e diversas áreas do saber.
As Escolas de Arquitetura, ao longo de cinco anos de Mestrado Integrado, com base num
plano de estudos e num corpo docente devidamente avaliados e acreditados pela instância
científica com competência própria, a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino
Superior, têm como missão a formação académica de profissionais aptos ao ofício de
Arquiteto.
Nas suas várias especificidades, as vertentes teórica, técnica e artística complementam-se
temática e reciprocamente, numa progressão que prepara os futuros arquitetos a enfrentar
as opções, frequentemente paradoxais, que o exercício da profissão lhes colocará. Ainda
assim, não antes de cumprir o - obrigatório! - tirocínio do estágio à Ordem.
E porque a Arquitetura é um processo complexo e articulado, que dá forma aos lugares
onde as pessoas habitam, satisfazendo carências e expectativas, estimulando a qualidade
de vida, coletiva e individual, este longo e estruturado processo de aprendizagem é
indispensável à sua prática.
Do ponto de vista do nosso indeclinável compromisso social, defender a Arquitetura por
arquitetos é condição necessária à concretização da Política Nacional de Arquitetura e
Paisagem.
Os arquitetos reconhecem-se nos seus objetivos e sabem que o cruzamento e a colaboração
entre as diversas áreas do conhecimento, no mútuo respeito das suas
competências, é essencial e determinante ao desígnio de “promover a qualidade ambiental,
as características do património construído e a identidade dos lugares”.

É na convicção profunda da relevância da sua formação académica na área disciplinar
própria e adequada - e não por razões narcísicas ou de natureza corporativa -, que
afirmamos que a Arquitetura deve ser, indubitavelmente, exercida por arquitetos.
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