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CERIMÓNIA DE OUTORGA DO TÍTULO DE MEMBRO HONORÁRIO DA ORDEM DOS 
ARQUITECTOS 

30 de Outubro de 2019 

 

Caros novos membros honorários da OA e seus familiares e amigos, caros colegas, em especial 
os diversos membros dos órgãos sociais da OA, representantes de instituições públicas, privadas 
e empresariais e representantes da Sr.ª Secretária de Estado da Habitação, que por motivos 
imprevistos não pode comparecer. 

Ilustres convidados e todos os que nos honram com a presença. 

 

Desde que começou a ser atribuído o título de Membro Honorário, logo em 1903 que as 

sucessivas direcções têm, naturalmente, usado diversos critérios para a sua atribuição, numa 

saudável e desejável diversidade de interpretações. 

Até agora foram distinguidos 119 colegas e 11 instituições  

De facto, os critérios definidos são suficientemente abrangentes para permitir que neles sejam 

incluídas múltiplas e variadas razões, desde as que destacam a actividade mais projectual da 

profissão, às que privilegiam o papel de intervenção na vida associativa, ou a distinção de 

personalidades ou instituições consideradas relevantes por diverso tipo de intervenções. 

Dissemos aquando da nossa tomada de posse em Fevereiro de 2017 que  

Esta casa onde estamos é um repositório das memórias dos que nos antecederam, desde os 

pioneiros que no início do século passado pagaram do seu bolso os selos para enviar a 

correspondência para os colegas e assim fundarem essa primeira Associação. 

E concluímos afirmando  

É todo esse património que temos a responsabilidade de saber continuar. 

No âmbito das comemorações dos 20 anos da OA, onde se enquadrou também a decisão de, 

pela primeira vez, distinguirmos todos os membros com mais de 50 anos de vida associativa, o 

que fizemos no Dia Nacional do Arquitecto, no passado mês de Julho em Lisboa e no Porto, este 

ano o CDN, após uma revisão retrospectiva dos anteriormente distinguidos, decidiu, face a uma 

manifesta irregularidade de critérios e significativas omissões, completar de algum modo a lista 

dessas anteriores atribuições. 

Estamos conscientes de que não teremos resolvido todas os anteriores ausentes, mas 

entendemos também que esta nunca poderá ser uma lista fechada, pois novas investigações 

poderão sempre justificar novas entradas, mas estamos seguros de ter, a partir de agora, uma 
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lista de membros honorários mais equilibrada na assumida diversidade dos critérios que têm sido 

e continuarão a ser usados para a sua apreciação. 

Uma dessas limitações foi, face à necessidade de definirmos um limite temporal dos 

homenageados, considerarmos apenas todos os membros nascidos depois da formação da 

Sociedade dos Arquitectos Portugueses, em 1902.  

Tal como previsto regulamentarmente e tem sido prática seguida por sucessivas direções, para 

além da lista apresentada pelo CDN, foram ainda aprovados dois membros honorários propostos 

por cada uma das Secções Regionais, para além de uma proposta apresentada por um membro 

da OA.   

Do mérito de cada um dos agora homenageados estou certo de que não é necessário falar, pois 

todos eles de uma ou outra forma são o exemplo desse colectivo património de memórias de que 

temos responsabilidade de preservar. 

Disso são exemplo também o próprio espaço onde estamos: um auditório com o nome do NTP 

e onde está a exposição do Luis Vassalo Rosa a quem no ano passado atribuímos igualmente o 

título de MH. 

Não estando em causa, como afirmei, destacar o mérito de nenhum dos homenageados não 

posso deixar de referir 3 nomes que, por razões distintas, e sem o saberem, tiveram na minha 

vida uma grande importância:  

Refiro-me aos Arquitectos Alfredo Viana de Lima, Jorge Gigante e Fernando Schiappa de 

Campos. 

 

José Manuel Pedreirinho 

Presidente 

 

 


