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ASSUNTO/SUBJECT
Campanha “Escolha - Arquitectura” – Pedido de apoio
Exmo(a). Senhor(a),
A Ordem dos Arquitectos é uma associação pública profissional sem fins lucrativos, que representa todos os
arquitectos que exercem a profissão em Portugal, regula o exercício da profissão e promove a arquitectura.
Compete-lhe, segundo o seu Estatuto, contribuir para a defesa e promoção da arquitectura e zelar pela função social,
dignidade e prestígio da profissão de arquitecto, promovendo a valorização profissional e científica dos seus
associados e a defesa dos respectivos princípios deontológicos.
Nesta conjuntura tão dura para a arquitectura e os arquitectos, a Secção Regional Sul da Ordem dos Arquitectos
entendeu como essencial lançar uma campanha que contrariasse o ambiente recessivo que está instalado na
arquitectura portuguesa.
O projecto ESCOLHA ARQUITECTURA, é assim uma acção emergente no âmbito da promoção da Arquitectura e dos
Arquitectos. Apela ao respeito da profissão e procura despertar para uma consciência social sobre o valor dos
arquitectos, no território, nas cidades e na vida das pessoas. Para nós, esta campanha de comunicação, que se
realizará de Março a Outubro de 2016, representa um compromisso de serviço público, com abrangência nacional.
Seria para nós uma honra poder contar com a contribuição da CÂMARA MUNICIPAL DE PRAIA DA VITÓRIA, sob a
forma de apoio à divulgação nos nossos suportes de comunicação bem como à produção dos Mupis e Outdoors para
esta iniciativa. A qualidade da arquitectura portuguesa, reconhecida dentro e fora do país, representa um valor
incontestado que a crise tem vindo a ameaçar nos últimos anos, obrigando os jovens arquitectos a partir para o
estrangeiro e esvaziando os ateliers de trabalho.
Antecipadamente gratos pela atenção que dispensem a este assunto, aguardamos as Vossas breves notícias,
Com os melhores cumprimentos,

Carlos Marques
PRESIDENTE DA DELEGAÇÃO DOS AÇORES DA ORDEM DOS
ARQUITECTOS
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