DIA MUNDIAL DA ARQUITECTURA '08 | NORTE
O Dia Mundial da Arquitectura 2008 é celebrado em Portugal no dia que as Nações Unidas destinaram ao
dia mundial do habitat, 1ª segunda-feira de Outubro.
É uma oportunidade para a sociedade conhecer e reflectir sobre a arquitectura e os desafios que
proporciona ou enfrenta, e progressivamente, as comemorações têm-se vindo a alargar, suscitando uma
adesão grande de vários sectores da sociedade, com um forte carácter cultural, prolongando-se para lá da
data em si mesma.
É uma oportunidade para tornar a arquitectura interessante e apelativa para novos públicos, e ao mesmo
tempo aflorar importantes questões como tornar o espaço urbano um espaço melhor para viver e
trabalhar, ou como tornar a construção mais eficiente e sustentável.
A Arquitectura ocupa já um papel significativo na agenda cultural sendo cada vez mais uma preocupação
de muitos e não apenas um interesse especializado de alguns, sendo notório o interesse dos vários
parceiros que este ano, mais uma vez, se juntam a OASRN para celebrarem este dia.
Este ano as comemorações da arquitectura 'oqupam' todo o mês de Outubro, num verdadeiro Festival de
Arquitectura que incluí conferências, exposições, acções de formação, prémios e concursos, eventos não
só dirigidos aos arquitectos, mas pensados especialmente para o público em geral.

Ficamos à espera da sua visita!
Ordem dos Arquitectos, Secção Regional do Norte | OASRN

………………………………………………………………………………………………………………………………………
AGENDA NORTE
………………………………………………………………………………………………………………………………………
03 Outubro GUIMARÃES 21h30
Conversas de arquitectos
com Maria Manuel Oliveira, Filipe Vilas Boas, Jean Pierre Porcher e Susana Lainho
Organização: Núcleo de Arquitectos de Braga com o Serviço Educativo da Sociedade Martins Sarmento
Entrada Livre
"Antes de arquitecto, arquitecto é homem, e homem que utiliza a sua profissão como um instrumento em
benefício dos outros homens, da sociedade a que pertence." (Fernando Távora)
De que forma podemos relacionar a acção do arquitecto na sociedade? Quais as consequências da
actuação do arquitecto no espaço colectivo? Qual o impacto da obra efémera vs permanente na
sociedade?
A arquitectura deixou de ser um tema exclusivo dos arquitectos assumindo cada vez mais
interdisciplinaridade e uma gradual transformação do seu campo de acção. Assim, “O papel do arquitecto
na Sociedade”, visa ser uma sessão de esclarecimento e de reflexão com o objectivo de dissertar sobre a
cultura arquitectónica, debruçando-se, essencialmente, sobre o campo de acção do arquitecto e o
significado da arquitectura nos dias de hoje. Nesta sessão pretende-se um diálogo aberto, onde seja
possível confrontar diferentes perspectivas e conceitos, através das diferentes “vivências” de cada um dos
oradores presentes.
Mais informações através do e-mail nucleo.braga@oasrn.org
………………………………………………………………………………………………………………………………………
03 Outubro AVEIRO noite
Festa de Arquitectura do NAAV After hours
Sede do NAAV, Espaço A
Organização: Núcleo de Arquitectos de Aveiro
Mais informações através do e-mail naav@oasrn.org
………………………………………………………………………………………………………………………………………
03 > 04 Outubro AVEIRO
Congresso Arquitectura sustentável Futuro com [ ] passado…
Auditório da Reitoria da Universidade de Aveiro
Organização: Núcleo de Arquitectos de Aveiro e Grupo Habitar – Associação Portuguesa para a Promoção
da Qualidade Habitacional
Discussão de forma ampla, aprofundada e sob diversos pontos de vista temáticos, a relação que existe,
ou que poderá/deverá existir, entre o fazer Arquitectura e a aplicação de princípios de sustentabilidade,
uma relação que tem estado, frequentemente, um pouco afastada dos diversos fóruns que têm sido
realizados sobre este último tema.
Com Arq. Paula Cadima (FAUTL), Arq. Luís Pinto de Faria (U.F.P), Arq. Maria Fernandes, Eng. Humberto
Varum (Univ. Aveiro), Arq. Márcio Buson (FAU Univ. Brasilia), Arq. Laura Costa (UTAD),
Arq. Bruno Marques (NAAV), Arqt.ª Sara Eloy e Arqt.ª Isabel Plácido (LNEC), Eng. Manuel Duarte Pinheiro
(IST), Arq. Nadir Bonaccorso, Arq. Carlos Coelho, Eng. Jorge Alves (Aveiro Domus), Arq. António Baptista
Coelho (LNEC), Arq. Fausto , Arq. José Luís Saldanha (ISCTE) e Arq. Manuel Correia Fernandes.
Mais informações no blogue futuro-com-passado.blogspot.com
………………………………………………………………………………………………………………………………………
06 Outubro MATOSINHOS 22h00
Prémio Fernando Távora lançamento público, regulamento e constituição do Júri da 4.ª edição 2008/09
Conferência pela vencedora da 3.ª edição do Prémio «Arquitectura para o desenvolvimento.
Intervenções de emergência e de permanência no sudoeste asiático», Maria Moita
Salão Nobre da Câmara Municipal de Matosinhos
Organização: OA-SRN
Apoios: Câmara Municipal de Matosinhos e Centro de Documentação Álvaro Siza
Patrocínio: Barclays Bank e AXA

O Prémio Fernando Távora, é um prémio anual destinado a todos os membros da Ordem dos Arquitectos
em homenagem ao arquitecto Portuense, figura referência da arquitectura portuguesa pela sua actividade
enquanto arquitecto e pedagogo. Fernando Távora viajou incessantemente para estudar in loco a
arquitectura de todas as épocas, em todos os continentes, utilizando-a como conteúdo e método da sua
actividade pedagógica.
O prémio de uma bolsa de viagem, no valor de € 5.000, é atribuído à melhor proposta de viagem de
investigação, por um júri constituído, para a edição de 2009.

www.oasrn.org > PRÉMIO FERNANDO TÁVORA
………………………………………………………………………………………………………………………………………
06 Outubro VISEU, 18h00
Conferência com o Arquitecto Adalberto Dias
Auditório da Universidade Católica Portuguesa
Organização: Núcleo de Arquitectos de Viseu
Mais informações através do e-mail narv@oasrn.org
………………………………………………………………………………………………………………………………………
11 Outubro PORTO 14h30-18h30
Colóquio Máquinas na paisagem. Arquitectura dos funiculares e comboios de cremalheira
com Jacques Gubler, João Luís Carrilho da Graça, Adalberto Dias, Cristina Guedes + Francisco Vieira
Campos, Vasco Melo e André Tavares
Estação inferior do Funicular dos Guindais / Rua Gustavo Eiffel
Co-Organização: Dafne Editora / OASRN
No contexto da exposição e edição da Dafne do livro ‘Máquinas na paisagem. Arquitectura dos funiculares
e comboios de cremalheira’*, o colóquio reunirá numa tarde vários arquitectos para conversar e debater
as questões da arquitectura que se abrem numa viagem ao universo dos funiculares. A primeira parte,
terá um âmbito mais genérico e contará com as contribuições de Vasco Melo, Jacques Gubler e João Luís
Carrilho da Graça. A segunda parte concentra-se sobre projectos e obras realizadas ou previstas (e
também algumas já esquecidas), apresentados por Adalberto Dias e por Cristina Guedes e Francisco
Vieira de Campos.
*O livro, da autoria de Vasco Melo, é um inventário desenhado que nos oferece uma perspectiva poética e estimulante sobre os
funiculares construídos na Suíça. Entre a montanha e a cidade, as transformações que os funiculares imprimiram nos diferentes
lugares, potenciam a compreensão da arquitectura como instrumento transformador do território. O livro oferece também algumas
chaves de leitura poética dessa acção. A exposição, que estará patente na estação de São Bento do Metro do Porto, entre 11 de
Outubro e 7 de Dezembro, retoma alguns desenhos do livro e contrapõe essas arquitecturas com fotografias dos exemplos de
funiculares e comboios de cremalheira em Portugal. As fotografias, do arquitecto Luís Oliveira Santos, expõem um outro olhar para
objectos equivalentes, num outro cenário que acaba por revelar constantes da potência transformadora que a arquitectura imprime
na paisagem.

Entrada livre, sujeita à lotação do espaço.
Marcação prévia através do e-mail cultura@oasrn.org ou Tel. 222 074 251.
Mais informações em www.oasrn.org > CULTURA

………………………………………………………………………………………………………………………………………
11 Outubro > 7 Dezembro PORTO
Exposição & livro Maquinas na Paisagem
A arquitectura dos funiculares e comboios de cremalheira nas montanhas e cidades da Suiça
Metro do Porto, Estação de São Bento
Projecto financiado pela Direcção Geral das Artes / Ministério da Cultura
Apoio Metro do Porto
Organização Dafne Editora
………………………………………………………………………………………………………………………………………
11 Outubro > 28 Fevereiro 2009
CICLO DE FORMAÇÃO 3R – REABILITAR REUTILIZAR RECICLAR
Futuras instalações da OASRN, Museu Nacional de Soares dos Reis, Fundação Instituto Politécnico do
Porto, Núcleo Regional do Porto da Quercus, Hotel Pestana Porto.
Organização: OASRN

Ciclo de formação sobre arquitectura e sustentabilidade que tem como objectivo dinamizar a formação e o
debate sobre a sustentabilidade na vertente da arquitectura, nomeadamente sobre os temas da
reabilitação de centros urbanos e edifícios, eficiência energética no âmbito dos edifícios existentes, uso
racional, aproveitamento e reciclagem da água, espaços exteriores em centros urbanos, materiais e
tecnologias ecoeficientes e sistemas de certificação ambiental. Estes temas serão abordados através de:
seminários onde se apresentam conceitos, exemplos de boas práticas e linhas de orientação para a
prática projectual; cursos práticos e workshops onde será feita a aplicação prática dos conhecimentos
adquiridos nos seminários; e sessões técnicas desenvolvidas por empresas para a apresentação de
tecnologias e produtos existentes no mercado relacionados com cada tema.
Com, entre outros, Arq. Alexandra Gesta, Eng. Vasco Freitas (FEUP), Arq. José Gigante, Arq. José Aguiar
(FA-UTL), Eng. Helena Cruz (LNEC), Dr. Paulo Ludgero Castro, Arq. Paisagista Daniel Monteiro, Arq.
Paisagista Gonçalo Ribeiro Teles, Arq. Albert Cuchi (UPC), Arq. Paulo Trindade (Parque Expo), Eng. José
Luís Alexandre (FEUP), Arq. Pais. Carlos Ribas, Eng. Guilherme Carrilho da Graça (NaturalWorks), Nuno
Proença (Nova Conservação), Eng. Manuel Pinheiro (LiderA).
Mais informações em www.oasrn.org/3R
………………………………………………………………………………………………………………………………………
13 Outubro PORTO 21h30-23h
Estatuto/Está Tudo em discussão
ACTOS PRÓPRIOS DO ARQUITECTO
com os arquitectos convidados Luís Miranda e Alexandre Burmester
Clube Literário do Porto, Rua Nova da Alfândega 22
Comissário convidado: arq. Cristóvão Iken
Moderador: arq. Jorge da Costa
Relator crítico: arq. André Tavares
Organização: OA-SRN
‘estatuto/está tudo em discussão’ é um ciclo de debates organizado pela OASRN para apoiar o processo
de revisão estatutária, despoletado no último congresso da Ordem, em 2006. Iniciou a 29 de Maio e
prolonga-se até 15 de Dezembro, em torno dos temas: Âmbito e atribuições da AO, Órgãos e
competências da AO, Actos próprios do Arquitecto, Regime financeiro da AO e Deontologia Profissional.
www.oasrn.org/estatuto_em_discussao
………………………………………………………………………………………………………………………………………
21 Outubro, 4 Novembro, 18 Novembro, 9 Dezembro AVEIRO
Dão-se Explicações ’08 (causa final) - Ciclo de conversas sobre arquitectura
Espaço A – Casa Municipal da Cultura - Aveiro
Terças às 21:30
Organização: NAAV - Núcleo de Aveiro da Ordem dos Arquitectos
Comissários: Ricardo Vieira de Melo, João Paulo Cardielos
Slideshow e debate sobre a arquitectura contemporânea no Distrito de Aveiro, e no outro Portugal não
metropolitano, e sobre os seus autores. Oportunidade de exposição pública sobre a arquitectura
produzida em Portugal pelas novas gerações.
Das causas e das consequências dos actos arquitectónicos.
Das relações entre o promotor, servidor e utente.
Apresentação de obras e projectos temáticos (escolhidos), associados a outros 2 trabalhos dos mesmos
autores, seguidos de debate. Apresentações de 30 a 40min. por cada autor(es), seguido de 30m de
debate (1h30m a 2h30m em cada sessão).
Prevê-se ainda a edição de uma pequena publicação na qual constarão as obras em debate e textos
introdutórios a cada um dos temas abordados, realizados pelos moderadores.
Mais informações através do e-mail naav@oasrn.org

………………………………………………………………………………………………………………………………………
22 Outubro PORTO
Colóquio 1 - Projectar com o CCP
Concursos de Concepção
Palácio da Bolsa
Organização: OASRN
Apoio institucional: Associação Comercial do Porto
Realiza-se no dia 22 de Outubro, 4ª feira, o colóquio sob o tema Concursos de Concepção/Código dos
Contratos Públicos, organizado pela OASRN com o apoio institucional da Associação Comercial do Porto.
O colóquio terá a duração de um dia e contará com a participação, entre outros, do Dr. João Amaral e
Almeida, da Sérvulo & Associados Sociedade de Advogados.
Mais informações através do e-mail concursos@oasrn.org
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Outubro > Dezembro PORTO e MATOSINHOS
Comemorações do Centenário de Nascimento Arménio Losa
Arménio Losa, uma das mais destacadas figuras no panorama arquitectónico português do século XX, é
homenageado através de uma série de acções que pretendem divulgar a um público alargado a obra do
arquitecto e a actividade do cidadão.
O ciclo integra exposições, conferências, debate, visitas guiadas, concurso de fotografia, e a edição do
Mapa/ Roteiro Arménio Losa na cidade do Porto.
Comemorando o centenário do nascimento de Arménio Losa, uma das mais destacadas figuras no
panorama arquitectónico português do século XX, a OASRN, em conjunto com a Faculdade de
Arquitectura - UP, Câmara Municipal de Matosinhos, Câmara Municipal do Porto e Associação para o
Museu dos Transportes e Comunicações – Alfândega, promove uma homenagem onde terão lugar uma
série de acções que pretendem divulgar a um público alargado a obra do arquitecto e a actividade do
cidadão.
“Arménio Losa foi um arquitecto moderno. Entendeu a modernidade no conceito do seu
tempo integrando uma nova ordem social, politica e estética. Para ele modernidade significava
precisamente «oposição e consciência da ruptura».
Nos anos 40 e 50 Arménio Losa é o arquitecto que no Norte encabeça a resistência à imposição pelo
regime de um pretenso estilo arquitectónico nacionalista, Com Cassiano Barbosa projecta neste período
algumas das obras mais significativas da cidade do Porto - são edifícios para escritórios, habitação e
indústria de encomenda privada.
Arménio Losa dedicou ao estudo e às questões do urbanismo grande parte da sua vida profissional. Foi
responsável pelo primeiro gabinete de urbanização da Câmara Municipal do Porto desde a sua fundação
em 1939 até 1945. Mas é sobretudo em Matosinhos que nos anos 60 e 70 desenvolve como urbanista
uma intensa e decisiva actividade.
No plano profissional acreditou no progresso da racionalidade e da tecnologia. Contra as limitações do
exercício da profissão defendia as teses racionalistas dos CIAM, numa postura ética de intransigência e
seriedade profissional. Lutador empenhado pela causa do Movimento Moderno dele nos ficou a obra e a
imagem exemplar do arquitecto e do cidadão.”
Pedro Ramalho, Aqrt.º
2008
Comissariado: Arq. Pedro Ramalho com OASRN
Organização: OASRN
Parceiros: FAUP, Câmara Municipal Matosinhos/Casa da Arquitectura, Câmara Municipal Porto, Associação
para o Museu dos Transportes e Comunicações
Apoio: Casa da Música, Cinema Batalha, Maus Hábitos
Patrocínio: mds Seguros
Mais informações em www.oasrn.org > CULTURA
………………………………………………………………………………………………………………………………………

06 Outubro | PORTO
Abertura do Concurso de Fotografia de Arquitectura Arménio Losa (obras 1939-1985)
Entrega dos trabalhos até 6 Dezembro
Organização: OASRN
Parceiro: Câmara Municipal de Matosinhos
Num desafio lançado ao público em geral, organizar-se-á um concurso de fotografia que terá como
objectivo encontrar novos registos, não necessariamente informados do ponto de vista arquitectónico,
sobre a obra de Arménio Losa. Simultaneamente, chamar-se-á a atenção para a arquitectura de
significativa qualidade que se encontra disseminada na cidade comum e à qual, de uma forma genérica,
não é atribuído qualquer reconhecimento. Este concurso será lançado no início de Novembro e encerrarse-á com o anúncio do vencedor e respectiva entrega do prémio (monetário ou em material fotográfico)
na inauguração da exposição de fotografia a realizar na Câmara Municipal de Matosinhos. O seu júri será
constituído pelo fotógrafo Luís Ferreira Alves, por um representante da CMM e por um representante da
OARSN.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
28 Outubro > 6 Dezembro PORTO
Exposição Arménio Losa, Cassiano Barbosa «O Nosso Escritório, 1945–1956»
Museu dos Transportes e Comunicações, Edifício da Alfândega, Porto
Projecto/investigação/coordenação: Manuel Mendes
Concepção da montagem e instalação da exposição: Filipa Guerreiro e Tiago Correia com Manuel Mendes
Organização: Centro de Documentação FAUP / OASRN
Pretende-se, com esta exposição, mostrar ao público uma selecção do importante espólio de Arménio
Losa, agora pertencente ao Centro de Documentação da Faculdade de Arquitectura da Universidade do
Porto.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
28 Outubro PORTO
Lançamento do Roteiro de Arquitectura «Atelier Arménio Losa e Cassiano Barbosa – Porto»
Organização: OA-SRN
Comissário: João Paulo Rapagão
Parceiro e Edição: Câmara Municipal do Porto
Organização: OASRN
Um mapa que situa e identifica os edifícios da autoria do atelier Arménio Losa na cidade do Porto, ao
divulgar a localização da sua obra promover-se-á também, junto de um público vasto, o reconhecimento
do património arquitectónico de meados do séc. XX.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
06, 20 e 27 Novembro 22h
Ciclo de Conferências sobre Arménio Losa
Cinema Batalha, Porto
Apoio Cinema Batalha
Organização: OASRN
Alguns dos edifícios da autoria de Arménio Losa serão pretexto para falar da cidade, da sua memória e do
seu quotidiano urbano, em conferências a realizar sobre duas importantes ruas na modernidade do Porto
– as ruas de Ceuta e Sá da Bandeira.
06 «Arménio Losa, urbanista», Nuno Portas
«2 ruas do Porto»
20 «Rua da Ceuta », Francisco Barata
27 «Rua Sá da Bandeira», Gisela Lameira
………………………………………………………………………………………………………………………………………
08 Novembro 17h30
Visita guiada com Manuel Mendes à exposição Arménio Losa, Cassiano Barbosa «O Nosso
Escritório, 1945–1956»
Museu dos Transportes e Comunicações, Edifício da Alfândega, Porto

Organização: Centro de Documentação FAUP / OASRN
………………………………………………………………………………………………………………………………………
15, 22, 29 Novembro e 13 Dezembro
Obra Aberta Visitas guiadas por João Paulo Rapagão a edifícios projectados pelo atelier Arménio Losa
Organização: OASRN
A obra aberta tem vindo a constituir, desde 2001, um dos planos de acção da OASRN para divulgação da
Actividade do Arquitecto, através da organização de visitas guiadas a obras de arquitectura de
reconhecida qualidade orientadas por arquitectos que dispõem de um profundo conhecimento sobre os
respectivos edifícios.

………………………………………………………………………………………………………………………………………
5 Dezembro 22h
Mesa Redonda Arménio Losa no seu tempo
Maus Hábitos, Porto
com Nuno Teotónio Pereira, Francisco P. Keil do Amaral, Raul Hestnes Ferreira, Sergio Fernandez e
Alexandre Alves Costa.
Moderador: Pedro Ramalho
Apoio Maus Hábitos
Organização: OASRN
Interrogar o compromisso social de Arménio Losa, enquanto arquitecto e cidadão, será o pretexto para
reunir amigos, colaboradores e personalidades que com ele privaram, na conversa que decorrerá no Clube
Literário sobre o tempo de Arménio Losa.
………………………………………………………………………………………………………………………………………

> 6 Dezembro
Entrega dos trabalhos do Concurso de Fotografia de Arquitectura Arménio Losa (obras 1939-1985)
Organização: OA-SRN
………………………………………………………………………………………………………………………………………
19 Dezembro > 11 Janeiro
Exposição de fotografia Luís Ferreira Alves
Átrio da Câmara Municipal de Matosinhos
Inauguração dia 19 de Dezembro, 21h30
Comissário: Luís Ferreira Alves
Organização: OASRN e Câmara Municipal de Matosinhos
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dezembro
Atelier É a Cidade uma Máquina?
Museu dos Transportes e Comunicações – Alfândega
Organização: OA-SRN com o Serviço Educativo do Museu dos Transportes e Comunicações AMTC
É a Cidade uma Máquina?: experiência de colaboração entre a OASRN e AMTC, no serviço educativo do
Museu dos Transportes e Comunicações, a propósito da exposição Arménio Losa.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dezembro
> Concerto de Margarida Reis e Jaime Mota
Música de Fernando Lopes-Graça
Sala 2 – Casa da Música
Comissário: Manuel Dias da Fonseca
Apoio Casa da Música
Organização OA-SRN
………………………………………………………………………………………………………………………………………

