Exmo Senhor Presidente do Conselho Directivo Nacional da O.A. - Arq. João Santa-Rita
Exmos. Colegas, Vice-Presidente e Vogais do Conselho Directivo Nacional da Ordem dos
Arquitectos
Exmos/as. Colegas, Vice-Presidente e Vogais do Conselho Directivo Regional Norte da Ordem dos
Arquitectos
Exmos/as. Colegas, Presidentes e Vogais dos órgãos da Secção Regional Norte da Ordem dos
Arquitectos, Mesa da Assembleia, Conselho de Delegados, Conselho de Disciplina e Conselho de
Admissão
Exmos/as. Colegas, Presidentes e Vogais dos Núcleos de Braga, Viseu, Coimbra e Aveiro
Exmo Senhor Dr. Arq. Correia Fernandes, Vereador do Urbanismo da Câmara Municipal do Porto
Exmos. Representantes das diversas Autarquias
Exmos. Representantes das diversas Ordens Profissionais
Exmo. Representante da Reitoria da Universidade do Porto
Exmos. Representantes das diversas Faculdades de Arquitectura da Região Norte do País
Exmos. Representantes das Fundações e Institutos presentes
Exmos. Representantes das diversas empresas parceiras da Secção Regional Norte da Ordem dos
Arquitectos
Ex.mos representantes das Empresas fundadoras da “Norte 41º”
Exmo. Representante da empresa patrocinadora, Forbo, desta cerimónia
Ilustres colegas, membros honorários da Ordem dos Arquitectos
Prezadas e prezados novos colegas que hoje receberão o certificado, e seus ilustres
acompanhantes e familiares
Senhores Arquitectos e Senhoras Arquitectas
Caras e caros colegas e amigos
Ex.mos Convidados
Minhas Senhoras e Meus Senhores
Saúdo-vos a todas e todos e agradeço por nos distinguirem e honrarem com a Vossa presença
nesta cerimónia de grande significado para a Secção Regional Norte da Ordem dos Arquitectos.
Esta é a 1ª Cerimónia pública de recepção aos novos membros da Ordem dos Arquitectos, que
formalmente é organizada em conjunto, pela Secção Regional Norte da Ordem dos Arquitectos a
que presido, e pelo Conselho Directivo Nacional da Ordem dos Arquitectos.
Caros novos colegas,
Quis a Secção Regional Norte da Ordem dos Arquitectos assinalar este momento impar, da entrada
na vida profissional dos novos membros da Ordem dos Arquitectos, com a realização desta
cerimónia que se pretende participada, alegre e digna de figurar na vossa e na nossa memória.
Por isso, hoje as minhas palavras são para vocês.
Caras e caros colegas, a quem dou com muito gosto as boas vindas à profissão que escolheram
E faço votos que todas as vossas expectativas, as melhores, se concretizem.

De ora em diante, a Ordem dos Arquitectos passa a ser também a vossa casa, por direito e mérito
próprio.
Deixo também uma palavra de reconhecimento às vossas famílias que por vós investiram meios,
tempo, expectativas, e que hoje estão orgulhosamente ao vosso lado.
Caras e caros novos colegas,
Este momento transmite à sociedade que todos vós estais preparados para defender o património,
para construir com qualidade e competência técnica, um futuro melhor, mais humano, replicado no
nosso ambiente construído.
Ser Arquitecto é transportar permanentemente consigo um canudo de preocupações.
É alternar entre a alegria e o descontentamento, entre a tempestade e a bonança, entre a paixão e
a frustração, a exaltação e a corrosão…
É conviver com incertezas.
Mas é também assumir compromissos:
Consigo próprio
próprio, quando se trata de conduta profissional, com honra, seriedade, honestidade e
rectidão;
Com os nossos colegas,
colegas respeitando-os, cumprindo com os nossos deveres e com as regras
deontológicas do estatuto da Ordem dos Arquitectos;
E com a sociedade,
sociedade esforçando-nos para uma correcta aplicação da Arquitectura, como disciplina
fundamental para a vida em comunidade reflectida no ambiente construído.
Caras e caros novos colegas,
Hoje é dia de celebração e de festa, não irei falar da crise que assola a nossa sociedade e,
inevitavelmente a nossa profissão.
Crise económica, financeira, social de valores e de ânimo.
Mas não seria correcto da minha parte, se não vos alertasse que provavelmente terão que enfrentar
dificuldades no início desta vossa vida profissional.
Encarem-nas como verdadeiros desafios, procurem as oportunidades, pois sempre existirão em
qualquer tempo e qualquer lugar.
Vocês são a renovação da nossa profissão, sem vós, estaríamos condenados à decadência,
Ainda mais num momento em que a profissão de Arquitecto é alvo da avidez transformista nas mais
diversas naturezas. Como o da prática dos nossos actos próprios, o da reorganização da nossa
estrutura representativa, o do retrocesso na promoção da nossa profissão qualificada, com a
revogação da instrução para o cálculo de honorários.
Creio cada vez mais, que será pela aposta na qualificação profissional e de educação cívica que se
poderá introduzir um factor de diferenciação positivo, na prestação dos serviços de arquitectura.
Manter a competitividade razoável e sadia, centrada na eficiência.
Cabe-vos a continuidade do desenvolvimento futuro desta profissão tão nobre,

E para tal terão que assumir uma posição activa, na sociedade e na vossa Ordem dos Arquitectos,
participando nas iniciativas, trazendo o vosso idealismo, o vosso inconformismo, o vosso empenho,
defendendo sempre o vosso direito de serem ouvidos.
E a vontade de melhorar sempre, ajudando a vossa ordem a modernizar-se e a ter um papel
interventivo na sociedade portuguesa, assim como a Secção Regional Norte da Ordem dos
Arquitectos estará cá para vos ajudar, para dar palco às vossas ideias e iniciativas.
Enquanto escrevia estas palavras, dei comigo a reflectir o quão exigente é a nossa função nesta
sociedade.
Nos obriga a viver a objectividade dos acontecimentos, a sentir a dor e a apontar caminhos para
diversas soluções, onde tudo parece impossível.
Em 2005, o novo membro era eu, cheia de sonhos, ideias, ideais, dúvidas e muitas incertezas.
Mas com um grande conforto, o da partilha destes anseios com um largo grupo de colegas.
Mais que colegas, foram, são e serão amigos.
E é parte desse grupo de amigos que hoje constitui os órgãos da Secção Regional Norte da Ordem
dos Arquitectos.
Continuaremos juntos, unidos pelos laços da amizade e pela vontade de defender e dar voz aos
Arquitectos da Região Norte.
Cada um de nós, actualmente, representa mais de 8000 Arquitectos na Região Norte.
Todos eles depositam a esperança de um futuro melhor em nós e nos órgãos nacionais.
Acredito que mais do que nunca, precisamos demonstrar um grau de responsabilidade que vai além
das divisões ideológicas, das alianças geracionais a curto prazo e de jogos “genéricos”.
Acredito que nós, Arquitectos, seres humanos, precisamos uns dos outros.
Acredito que o nosso lugar, é juntos, unidos como uma família.
Acredito que é mais o que nos une, do que o que nos separa.
Vamos fazer por isso. Juntos!
Termino colocando ao vosso dispor todos os órgãos do Conselho Directivo Regional Norte.
Estejam certos que teremos sempre disponibilidade para vos ouvir e receber.
Muitas felicidades, para esta nova fase da vossa vida.
Muito Obrigada!
Cláudia Costa Santos,
Presidente do Conselho Directivo Norte da Ordem dos Arquitectos

