arquitectos sem fronteiras
PORTUGAL

Os Arquitectos Sem Fronteiras Portugal (ASF-Portugal) definem-se como uma
associação independente, sem fins lucrativos e de apoio voluntário, que visa
colaborar com comunidades desfavorecidas por condições naturais ou económicas, cooperando com as mesmas na supressão da precariedade e no desenvolvimento das suas atividades, no âmbito específico da arquitetura e urbanismo.
Criados em 2000, os ASF Portugal procuram reunir arquitetos e outros profissionais, que queiram dar assistência voluntária nos campos do planeamento e
do projeto arquitectónico da edificação, do urbanismo, do ordenamento do
território e do meio ambiente.
Os objectivos da associação são simultaneamente a intervenção no habitat
através da capacitação tecnológica e da cooperação para o desenvolvimento com
as populações ou comunidades em causa – sempre a partir de apelos diretos
destas ou dos seus representantes – através de projetos sociais que podem ter
ou não uma componente territorial e construtiva direta e a divulgação de um
entendimento alargado da arquitetura, não como um fim em si, mas como uma
atividade que incorpora razões e preocupações sociais, sobretudo em áreas
atualmente não cobertas pela oferta profissional corrente.

PROJECTOS
2013

2ª edição do Projecto “REPARAR”, em parceria com a Santa Casa da
Misericórdia – com o objectivo de melhorar as condições habitacionais de um
conjunto de pessoas idosas na cidade de Lisboa, fazendo pequenas melhorias
e reparações nas suas casas, Lisboa (Portugal).
[03.01.2013 – 25.06.2013]

2012

Projecto “Escola Amiga”, em parceria com a Bighand, com o objectivo principal de promover o acesso de crianças moçambicanas que vivem em condições
desfavoráveis à educação, cuidados de saúde e nutrição, a água e saneamento
básico. Este desafio começa pela criação de um Laboratório de Ideias, “Vamos
criar uma escola amiga em Moçambique”, para troca de informação sobre o
tema a abordar entre todos os participantes e a organização, Moçambique.
[07.2011 –10.2012]

2011

Estudo de caracterização e avaliação do valor cultural e patrimonial das construções da frente marítima da praia da Saúde e da praia da Mata, com a elaboração da primeira fase do estudo a Junho 2011 e a conclusão a Setembro
2011, no âmbito do Protocolo com a Costa Polis, S.A.
Identificação, levantamento e caracterização das 44 construções em madeira,
localizadas na área de intervenção do PP5 da Costa Polis, Costa da Caparica
(Portugal).
[06.2011 – 09.2011]
01

Projecto “Giro”, em parceria com o GRACE (Grupo de Reflexão e Apoio à
Cidadania Empresarial) - iniciativa de voluntariado empresarial, focado sobre
reparações em 10 equipamentos sociais. O trabalho do ASFP consistiu em
fazer o diagnóstico de necessidades de intervenção nas instituições, e uma
breve descrição das quantidades de trabalho e orçamento. Porto, Coimbra,
Lisboa e Faro (Portugal).
[06.2011 – 11.2011]
Projecto “REPARAR”, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia – com o
objectivo de melhorar as condições habitacionais de um conjunto de pessoas
idosas na cidade de Lisboa, fazendo pequenas melhorias e reparações nas
suas casas. O projeto envolveu 10 empresas, 267 voluntários e três organizações parceiras, a iniciativa recebeu 26 casas e 27 idosos.
O trabalho de ASFP, consistiu em analisar e diagnosticar as condições da
habitação, listando e priorizando o trabalho necessário realizar, incluindo uma
estimativa de custo do número de voluntários necessários para concretizar a
ação, Lisboa (Portugal).
[15.06.2011 – 13.07.2011]

2009

Levantamento das construções e assentamentos (aldeias, conjuntos edificados e construções isoladas) dos Avieiros no Vale do Tejo.
Parceria com a AIDIA e IPS (Instituto Politécnico de Santarém) no âmbito do
Projecto de Candidatura da Cultura Avieira a Património Nacional, para a
elaboração de um estudo integrado, direcionado para as componentes de
arquitetura, espaços públicos e ocupação do território; que deve ser lido em
complemento às abordagens sociológicas, ecológicas, económicas ou outras
que constituem o corpo do Projecto.
O trabalho incluiu o levantamento dos assentamentos e construções Avieiras
no Vale do Tejo, a respectiva caracterização e recolha fotográfica, para informar o relatório preliminar de caracterização da situação existente, Santarém
(Portugal).
[10.2008 – 10.2009]
Workshop “Arquitectura Humanitária: ‘Creative Practice: Architecture in
Development - Exploring the usages of urban spaces through the Capability
Approach’”, Promoção: AEFAUP, ASF-P e ASFP-UK. Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, Porto (Portugal).
[24.10.2009 – 25.10.2009]

2008

Organização do evento “Fronteira” (exposições, debate e concertos) pelo grupo
MIRA, em conjunto com a Associação Concepções Sem Pecado, Espaço 555,
Porto (Portugal). Inclui a exposição e apresentação das propostas recebidas no
Concurso de Ideias Internacional “Cidade de Abrigo”; a exposição “Uma terra
sem gente para gente sem terra” de Nuno Coelho (www.nunocoelho.net); a
apresentação de Adam Kirshaw “Pisar a linha” sobre a problemática da Palestina e Israel; e apresentação do projecto “Frontiers” (jogo de computador que
incide sobre a problemática da imigração ilegal na passagem de fronteiras), do
grupo Goldextra da Áustria (www.goldextra.com/frontiers).
[23.02.2008]
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Participação no lançamento do projecto de recuperação e classificação do
Património relacionado com a Cultura Avieira.

2007

Participação do grupo MIRA no evento “Red Line’07 – Where are the borders?”,
organizado pelo grupo Ideias Imergentes Produção Cultural, incluindo a
exposição das propostas recebidas no Concurso de Ideias Internacional
“Cidade de Abrigo”.
[27.10.2007 – 24.11.2007]
Apresentação da plataforma MIRA e do Projecto “Cidades de Abrigo”, a um
grupo de estudantes em visita de estudo à cidade do Porto, a pedido da Universidade de Plymouth do Reino Unido.
[27.10.2007]
Lançamento oficial do concurso de ideias internacional “Hosting city / Cidade
de Abrigo – Porto” www.mira.in/hostingcity.com ou www.cidadedeabrigo.blogspot.com.
[01.05.2007]
Apresentação da Plataforma MIRA e do projecto “Cidades de Abrigo” no
encontro dos Arquitectos Sem Fronteiras Internacional, Hasselt (Bélgica).
[24.04.2007]
Reunião dos membros da plataforma MIRA, para consolidação do projecto e
elaboração das propostas de acção local, a desenvolver por cada grupo. Portugal apresenta o conceito do projecto “Cidades de Abrigo”. Apresentação oficial
do CD-Áudio Musical, MIRA - Migration Interface for Reflection and Activism.
Porto (Portugal).
[01.03.2007 – 04.03.2007]

2006

Criação da plataforma internacional MIRA [Migration Interface for Reflection
and Activism www.mira.in], na sequência dos resultados do workshop “Emigração e exclusão social”, promovido pelos ASF Onlus de Itália com o apoio do
“Youth Project” e “Education and Culture”, com a participação de Itália, Bélgica, Portugal e Espanha, que decorreu em Roma.
[11.2006]
Intervenção pós-Tsunami, em Jaffna, no Sri-Lanka – projecto conjunto com os
Médicos do Mundo Portugal (MdM).
O projecto resultou de um apelo pelos MdM para a implementação de um
centro de cuidados de saúde no Sri Lanka, a executar pelos médicos do Mundo
Portugal. Em Novembro de 2005, dois membros dos ASF Portugal são enviados ao Sri-Lanka, para fazer o reconhecimento do terreno e das condições
existentes. O trabalho foi gradualmente ampliado para a elaboração dos projectos de arquitectura de dois centros de saúde, levantamento e projectos de
reabilitação de duas zonas no Hospital de Point Pedro para a criação de uma
Dental Clinic e um Blood Bank.
As intervenções no hospital foram concluídas. Os projectos dos centros de
saúde foram adiados sine die devido à situação de guerra que, entretanto, se
instalou no país.
[09.2005 – 01.2006]
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2004

1º Workshop ‘ASF Portugal’, sob o tema “Aldeias Abandonadas, que Futuro?”,
na Aldeia do Trebilhadouro, integrado no 4º Festival da Aldeia do Trebilhadouro, em Vale de Cambra, a convite da associação local RASGO. O Workshop
contou ainda com a presença dos seguintes convidados: Arq. Pais. João
Nunes, Profª Arq.º Eunice Salavessa, Prof. Eng.º Luís Ramos e Prof. Arq.º
Jacinto Rodrigues, Vale de Cambra (Portugal).
A iniciativa procurou promover um debate sobre a desertificação do interior
português e teve uma componente de trabalho de campo que consistiu no
reconhecimento da aldeia e no levantamento documental sobre a aldeia do
Trebilhadouro (fotográfico e dimensional dos espaços exteriores e das estruturas construídas, recolha de depoimentos de antigos habitantes e levantamento
do estado de conservação do edificado) e da partilha de informação (modelo de
painel de convidados) sobre o abandono do espaço rural no território nacional.
[23.07.2004 – 25.07.2004]

CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E COMUNICAÇÕES
2013

Conferência, “The teaching of Architecture in the development process”, no
âmbito da organização da Assembleia Geral dos Arquitectos Sem Fronteiras
Internacional, Porto (Portugal).
[13.04.2013]

2012

Apresentação dos Arquitectos Sem Fronteiras Portugal, Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, Porto (Portugal).
[10.03.2012]
Conferência de Copenhaga, no âmbito da Assembleia Geral dos Arquitectos
Sem Fronteiras Internacional, Copenhaga (Dinamarca).
[13.04.2012]
Conferência, “Por uma Engenharia Solidária em Coimbra organizado pela
EpDAH - Engenharia para o Desenvolvimento e Assistência Humanitária”,
Coimbra (Portugal).
[24.11.2012]

2011

Comunicação “Voluntariado, afirmação de uma cidadania plena”, Escola
Superior Gallaecia (ESG), Vila Nova de Cerveira (Portugal).
[07.12.2011]
Comunicação no painel de convidados “ASFP 2000-2011” incluída no
Seminário Internacional “Arquitectura Sem Fronteiras”, promovido pelos
Arquitectos Sem Fronteiras Portugal e pela Ordem dos Arquitectos, Ordem
dos Arquitectos Portugueses, Lisboa (Portugal).
[23.09.2011]
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Organização de Seminário Internacional “Arquitectura Sem Fronteiras”, em
conjunto com a Ordem dos Arquitectos, Sede da Ordem dos Arquitectos Portugueses, Lisboa (Portugal).
[09.2011]
Comunicação “Relatório de Eficiência colectiva” no âmbito do 2º Congresso da
Cultura Avieira, Instituto Politécnico de Santarém, Santarém (Portugal).
[16.06.2011]
Comunicação “Projecto de desenvolvimento regional: a Rota das Aldeias Avieiras do Tejo”, no VII Encontro Nacional dos Planeadores do Território, no painel
“ A crise económica, o papel dos planeadores/urbanistas e das instituições de
planeamento”, Complexo Pedagógico da Universidade de Aveiro, Aveiro (Portugal).
[24.06.2011]
Aula aberta “Arquitectura no âmbito da recuperação para o Desenvolvimento”
Disciplina: Unidade curricular Urbanismo de emergência. Prof. Luís Guimarães, Escola de Arquitectura, Campos de Azurém, Guimarães.
As temáticas apresentadas pelos ASFP propuseram uma reflexão sobre uma
nova visão do papel da arquitectura reportando a titulo de exemplo aos projectos que desenvolveram nos últimos 10 anos de actividade.
[05.2011]
Apresentação do Projecto da Cultura Avieira na “Disciplina de ambiente e sustentabilidade”, licenciatura de Arquitectura, Universidade Lusíada de Lisboa,
Lisboa (Portugal).
[05.2011]
Aula “Levantamento e salvaguarda de assentamentos com construções
palafíticas no vale do Tejo e Costa de Caparica”, integrada no curso de especialização “Cooperação e desenvolvimento em assentamentos humanos no
terceiro mundo”, promovido pelo Instituto de Cooperación en Habitabilidad
Básica de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, Universidad
Politécnica de Madrid, Madrid (Espanha).
[20.05.2011]
Comunicação “Avieiros” no âmbito da Assembleia Geral dos Arquitectos Sem
Fronteiras Internacional, Milão (Itália).
[08.04.2011]

2010

Comunicação “Avieira Culture”, no âmbito do 40 IADE 40 – 5th Internacional
Conference UNIDCOM/IADE 40, Lisboa (Portugal).
[02.09.2010]
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Participação no colóquio “RePort - Reabilitação Urbana e Impacto Social”no
Auditório Fernando Távora, organizado pelo GRUA (Grupo para a Reabilitação
Agora) e pela Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, Porto (Portugal). Dando continuidade a preocupações já expressas pelo corpo discente e
docente da FAUP em iniciativas anteriores, procurou reunir-se um conjunto de
intervenientes que permitisse debater a série de transformações urbanas
queocorrem na cidade do Porto e, ao mesmo tempo, proporcionar e amplificar
um desejado encontro entre esta e a própria Universidade.
[17.03.2010]

2009

Palestra no âmbito do Workshop “Arquitectura Humanitária: ‘Creative Practice: Architecture in Development- Exploring the usages of urban spaces
through the Capability Approach’”, sob o tema “Outras dimensões do pensamento e prática arquitectónica. Enquadramento conceptual e quatro exemplos
práticos no âmbito dos ASFP”. Promoção: AEFAUP, ASF-P e ASFP-UK. Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, Porto (Portugal).
[24.10.2009]
Comunicação dos Projetos “Porto, Cidade de Abrigo” e “MIRA: Migration Interface for Reflection and Activism” no Simpósio Internacional “30 Year of
Humanitarian Action Changes and Prospectives”, promovido pelos Arquitectos
Sem Fronteiras Internacional, Grenoble (França).
[24-26.04.2009]

2008

Comunicação “Arquitectura Avieira – Levantamento preliminar da situação
existente: arquitectura / assentamentos / contexto social” no âmbito do “1º
Encontro sobre a candidatura da cultura Avieira a património nacional”, promovido pelo Instituto Politécnico de Santarém e AIDIA, Instituto Politécnico de
Santarém, Santarém (Portugal).
[08-09.11.2008]]

2007

Participação no debate “As periferias no Centro – A Cidade e o Homem, Corpos
Pensados de Fora para Dentro” no âmbito do evento “Red Line’07 – Where are
the borders?”, organizado pelo grupo Ideias Imergentes Produção Cultural,
Porto (Portugal).
[03.11.2007]
Mesa redonda sobre “Arquitectura à Margem” sobre novas abordagens ao
ensino e prática da arquitetura, integrada no módulo de arquitetura da XIV
Bienal de Artes de Cerveira comissariada pelo Arq. Nuno Silva, Vila Nova de
Cerveira (Portugal).
[31.08.2007]
Conferência “Arquitectura Voluntária”, integrada no ciclo Arquitectura e Sociedade promovido pela Universidade Lusófona do Porto, Porto (Portugal).
[05.06.2007]
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2006

Conferência de apresentação pública dos projetos conjuntos ASF (Arquitectos
sem fronteiras) e MdM (Médicos do Mundo), Santarém (Portugal).
[18.04.2006]

2005

Participação no encontro “Rupturas” sobre o tema das produções arquitectónicas alternativas, promovido pela AE do Curso de Arquitectura do Instituto Superior Técnico, Lisboa (Portugal).
[12.2005]

2004

Conferência e debate sob o tema “A Eco-casa. A Eco-aldeia”, no âmbito das
jornadas “FIL Eco-casa”, Feira Internacional de Lisboa, Lisboa (Portugal).
[12.12.2004]
Participação no 1º Encontro da Plataforma Transfronteiriça, em Picote,
Trás-os-montes, a convite da Plataforma de Cooperação Transfronteiriça
(PCTF), Miranda do Douro (Portugal).
[31.10.2004]
Apresentação do trabalho desenvolvido no Workshop “Aldeias Abandonadas
que futuro?”, no âmbito do 6º Encontro internacional Arquitectura Sem Fronteiras, promovido pelos ASF Catalunha, Colégio de Arquitectos da Catalunha,
Barcelona (Espanha).
[16.09.2004]

2003

Comunicação: “The Teaching of Architecture”, integrado no Workshop “Architecture et Dévelopment” no âmbito do Fórum Social Europeu, Escola de Arquitectura Paris, La Villette, Paris (França).
[14.11.2003]
Participação no Seminário: “Arquitectura: Plataforma de Cooperação e
Desenvolvimento”, promovido pela Ordem dos Arquitectos Portugueses, com a
participação da UNESCO e dos ASF Cataluña e a comunicação do Arq. Jordi
Balari, Lisboa (Portugal).
[06.2003]

2001

Apresentação pública e mesa redonda dos Arquitectos Sem Fronteiras Portugal na Livraria Ler Devagar, Lisboa (Portugal).
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REDES INTERNACIONAIS
Participação regular nos encontros e atividades dos ASF Internacional, dos quais são membros
fundadores, e que resultaram na elaboração e ratificação da carta de HASSELT, carta de princípios
que está na origem da criação dos Arquitectos Sem Fronteiras Internacional, desde 2003.

2013

Organização da Assembleia Geral ASF-INT no Porto (Portugal).
[13-15.04.2013]

2012

Participação na Assembleia Geral ASF INT em Copenhaga (Dinamarca).
[13-14.04.2012]

2011

Organização da reunião ordinária da Direção dos ASF Internacional, em
Lisboa, Ordem dos Arquitectos, incluindo organização de seminário internacional e exposição das atividades dos ASFP, Lisboa (Portugal).
[23-24.09.2011]
Participação na Assembleia Geral ASF INT em Milão (Itália).

[09.04.2011]

2009

Participação na Assembleia Geral ASF INT em Grenoble (França).

2008

Participação no WUF IV: World Urban Forum Fourth session, com participação
na “Urban Researchers Roundtable” para discussão do tema “Sustainable and
Harmonious Urban Development: Issues and Policy Challenges”, Nanjing
(China).
[3-6.11.2008]

[29.04.2009]

Participação na reunião da Direção dos ASF Internacional em Estocolmo (Suécia).
[10.2008]

2007

Participação no encontro internacional que dá início a uma rede de contactos
com a União Internacional de Arquitectos (UIA), para preparar uma presença
dos ASF Internacional no âmbito do Congresso da UIA em 2008 em Turim,
onde foram apresentados os princípios da rede internacional e o seu papel de
transformação social através da sensibilização e execução de projetos de
cooperação e desenvolvimento.
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Assembleia constitutiva em Hasselt, onde os ASF-INT, com 15 membros,
adoptou o Estatuto Social, apresentou ideias do trabalho futuro e elegeu pela
primeira vez os membros do Concelho de Administração. Os ASF Portugal
foram eleitos para uma das duas posições de vice-presidente, Hasselt (Bélgica).
[19-21.04.2007]

2006

Participação no 8º Encontro internacional Arquitectura Sem Fronteiras, em
Bokrijk, Bélgica, marcado pela aprovação de um projeto de Estatutos para a
associação internacional. Lançamento de um concurso internacional para a
elaboração do logótipo dos ASF-Internacional. Convocatória para a assembleia constitutiva, Bokrijk (Bélgica).
[29-30.09.2006]

2005

Acolhimento de um jovem arquiteto (origem França), no âmbito do Programa
de intercâmbio para jovens profissionais “Leonardo”, co-financiado pela União
Europeia, numa candidatura conjunta das associações A&D, ONLUS e ASF
Portugal.
Ratificação da Carta de Hasselt que marca o início formal da Associação dos
Arquitectos Sem Fronteiras Internacional.

2004

Participação nos grupos de trabalho integrados no European Social Fórum,
Londres (Reino Unido).
[15-17.10.2004]
Participação no 6º Encontro internacional Arquitectura Sem Fronteiras, no
âmbito do Fórum das Culturas de Barcelona (Fórum Social Mundial), incluindo
a aprovação da versão definitiva da Carta de Hasselt, Colégio de Arquitectos da
Catalunha, Barcelona (Espanha).
[16-17.09.2004]

2003

Participação no 5º Encontro internacional Arquitectura Sem Fronteiras
ASF-Int, no âmbito do Fórum Social Europeu, Escola de Arquitectura Paris, La
Villette (França).
[14.11.2003]
Participação no 4º Encontro internacional Arquitectura Sem Fronteiras
ASF-Int, Hasselt, Bélgica, e redação conjunta da Carta de Hasselt que substitui a anterior Carta de Barcelona, Hasselt (Bélgica).
[25-27.09.2003]
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EXPOSIÇÕES E OUTRAS ACTIVIDADES
2011

Exposição na Ordem dos Arquitectos Portugueses, no âmbito do Seminário
Internacional “Arquitectura Sem Fronteiras”, Lisboa (Portugal).
[23-24.09.2011]

2010

Arquitectos Sem Fronteiras – Portugal – 10 anos (2000 – 2010). Exposição de
alguns dos projectos desenvolvidos desde a sua fundação, no âmbito da
Trienal de Arquitectura. Museu do Oriente, Lisboa (Portugal).
[10.2010]
Exibição inserida nas Comemorações do Dia da Arquitectura – “Melhor cidade,
mais qualidade de vida”, com o apoio da Ordem dos Arquitectos
Exposição de painéis no “1º Congresso Internacional Habitação no Espaço
Lusófono”. ISCTE, Lisboa (Portugal).
[09.2010]

2008

Organização do evento “Fronteira” (exposições, debate e concertos) pelo grupo
MIRA, em conjunto com a Associação Concepções Sem Pecado, Espaço 555,
Porto (Portugal).
[23.02.2008]

2007

Participação integrada na exposição do módulo de arquitectura da XIV Bienal
de Artes de Cerveira, comissariada pelo Arq. Nuno Silva, XIV Bienal de Cerveira
(Portugal).
[31.08.2007]

PUBLICAÇÕES
2011

“Estudo de caracterização e avaliação do valor cultural e patrimonial das construções da frente marítima da praia da Saúde e da praia da Mata” (identificação, levantamento e caracterização das 44 construções em madeira, localizadas na área de intervenção do PP5 da Costa Polis), com a elaboração da
primeira fase do estudo a Junho 2011 e a conclusão a Setembro 2011, no
âmbito do Protocolo com a Costa Polis, S.A.
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2011

“Projecto de desenvolvimento regional: A Rota das Aldeias Avieiras do Tejo”.
“Relatório de Eficiência Colectiva”. 2º CONGRESSO AVIEIRO.
Folha informativa do Projecto Avieiro nº4 de 2011.

2010

Revista de Tecnologias da Universidade Lusófona do Porto.

2009

“Construções palafíticas da bacia do Tejo. Levantamento e diagnóstico do
património construído da cultura avieira”, ARTiTEXTOS, 08, Centro Editorial da
Faculdade de Arquitectura, Universidade Técnica de Lisboa, Setembro 2009,
pp. 153-174 (Gaspar, P. e Palla, J.).
“Avieira Culture”, abstract publicado em publicado em Proceedings of the 5th
International Conference of UNIDCOM/IADE “40 IADE40”.

2008

Relatório preliminar sobre os assentamentos Avieiros.

IMPRENSA
2011

“Voluntariado para ajudar idosos” in Jornal de Notícias, 16 de Junho de 2011,
Maia: Controlinveste Conteúdos, S.A., pag. 23
“REPARAR nos mais velhos” (Aut.: Gabriela Costa) in portal Ver, 16 de Junho
de 2011, Lisboa: portal Ver: Valores, Ética e Responsabilidade, pags.1-3.
Consultar em: http://www.ver.pt/conteudos/verArtigo.aspx?id=1231&a=Geral
“Obras que reparam vidas” (Aut.: Raquel Moleiro) in Expresso, 25 de Junho de
2011. Paço de Arcos: IMPRESA PUBLISHING, S.A., p. 24.
“Do choque à ação” (Aut.: Sara Rodrigues) in Revista Visão, 7 de Julho de 2011.
Paço de Arcos: MEDIPRESS, Sociedade Jornalística e Editorial, Lda, pag. 98.
“Santa Casa reparou gratuitamente casas de 26 idosos” in Publico, 14 de Julho
de 2011. Maia: Público – Comunicação Social, S.A., p. 27.
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2010

“Editorial” in Boletim Arquitectos/Agosto-Setembro/ano XVII, nº211/212.
Lisboa: Ordem dos Arquitectos, pags. 9,11.
“Dia Mundial da Arquitectura 2010” in Boletim Arquitectos/Outubro 2010/ano
XVII, nº213. Lisboa: Ordem dos Arquitectos, pag.10.
“Civismo Arquitectónico” (Aut.: Teresa Violante) in Revista Gingko, edição nº.
19, Março de 2010, pág. 12.
“A única coisa com que contamos é connosco” in Correio do Ribatejo,edição
nº. 6203 de 7 de Maio de 2010, pág-4-5.

2009

Revista Espaços

2007

“Arquitectos sem Fronteiras têm ideias para a cidade”, (Aut.: Carla Sofia Luz)
in Jornal de Notícias, 28 de Maio de 2007

2006

“Uma visão estratégica da Arquitectura” in Boletim CIALP, nº117, Outubro
2007. Matosinhos: Ordem dos Arquitectos, pag. 3.

2004

Jornais locais de Vale de Cambra – notícias alusivas ao Festival do Trebilhadouro

2002

Revista Visão

2001

Botelim OA
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REPORTAGENS
2011

RTP - Portugal em Directo, reportagem entitulada de “Voluntários de várias
empresas realizam pequenos arranjos em casas de idosos”, no âmbito do projecto REPARAR. Lisboa, Portugal.
[29.06.2011]
Sic notícias, notícia sobre o projecto REPARAR onde a Santa Casa da Misericordia de Lisboa promove o voluntariado empresarial para reparar casas de
idosos. Lisboa, Portugal.
[15.06.2011]
SIC - Querida Júlia, apresentação do projecto REPARAR por membros da
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Lisboa, Portugal.
[12.07.2011]
RTP2 - SOCIEDADE CIVIL, entrevista de Raquel Malainho a Lígia Nunes, no
âmbito do projecto REPARAR, na sede da OA. Lisboa, Portugal.
[12.07.2011]

2010

Porto Canal - entrevista de ... a Marta Campos, no âmbito do Re_Port. Porto,
Portugal.
[03.2010]

2008

RTP - Portugal Profundo, entrevista a João Palla no âmbito do projecto dos
Avieiros e da candidatura da cultura Avieira a patrimonio nacional. Santarém,
Portugal.
[29.09.2008]
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