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restaurante da
ordem dos enGenHeiros
reGiÃo norte

A Ordem  dos  Engenheiros – Região Norte

propõe um desafio, ao qual nos entregamos –

efetuar uma transformação formal e funcional

no restaurante existente ao nível do rés-do-chão

no edifício sito na Rua Rodrigues Sampaio,

n.º123/133, porto.

Ganho o desafio, expomos agora a proposta

de intervenção:

1. contexto

pretende-se  a   requalificação  do   restau-

rante   existente,  tornando-o  associado   ao

estatuto de “Restaurante da Ordem” e que dis-

ponibiliza serviços aos  seus membros, bem

como “aberto” à “cidade”.

2. conceito

deseja-se acima de tudo, a leitura de uma  ima-

gem que  transmita uma  relação direta  à Ordem

dos Engenheiros. uma abordagem com incidência

na engenharia e os seus executantes. uma  inter-

venção conceptual assente na  organização e na

modernidade. A organização  essencial  numa

perspetiva  de   evolução nos  serviços prestados  –

um espaço passível de  adaptação e a moderni-

dade em que  os aspetos inovadores aliados a uma

interpretação do passado e história  da engenharia

na cidade, pretendem projetar um  novo  futuro

preservando o  carácter e  as sensações através da

memória  mas ao mesmo  tempo   reformulando  o

espaço  introduzindo  uma   visão   claramente con-

temporânea.

3. proGrama (carateriZaçÃo

funcionaL) / proposta

(aspetos formais)

O local de intervenção comporta-se em vários

espaços com uma  interdependência que se pre-

tende clara   e  lógica.  uma  distribuição espacial

simples  através  de  uma   nova organização que

permitirá funcionalmente um melhor serviço.

Inevitavelmente a  reorganização do  espaço

interior  solicita  a  modificação da  fachada /montra

existente  resultando desta  forma  de  uma

integração  no  conjunto   do  alçado existente

e  permitindo  uma  nova  localização  para  a
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entrada do  estabelecimento bem como  a abertura

total dos  vãos numa  forma  de  aproximação

visual  à entrada da  Ordem dos  Engenheiros,

diferenciando as funções  caracterizadas.  Esta

alteração facilita  uma maior visibilidade  exterior  /

interior – uma  relação direta  na  leitura do espaço

a partir do exterior.

desta forma,  a  partir  de  uma  antecâmara

criada  para  acesso ao  restaurante, é-nos permi-

tida  a entrada no mesmo, distribuindo simultanea-

mente para  as restantes funções. A sala  ampla,

de organização simples, é onde  se percebe de

imediato  a função de todos os elementos que a

constituem. O balcão de serviço  e a cozinha são

perceptíveis através desta reformulação. O vidro de

separação da  cozinha com  a sala  de  refeições,

permite uma  transparência e amplitude que dei-

xam  entender a dinâmica do serviço  prestado.

forma a oportunidade de mobiliário fixo, que será

coordenado com mobiliário móvel e necessário.

A iluminação, fundamental, surge ritmada  per-

mitindo  versatilidade no reagrupamento e organi-

zação da sala  de refeições mediante as necessida-

des do serviço a prestar.

O serviço prestado surge organizado através da

abertura e ligação  direta  da cozinha à sala  de

estar do piso  0 do edifício sede da  Ordem  do

Engenheiros, uma  sala de  acesso restrito  em  que

esta ligação  valorizará um  serviço  coerente e  fun-

cional  para  ambas as partes.

4. materiais

Tendo  em  conta  a  economia funcional  e  for-

mal  que  se pretende numa  perspectiva de ren-

tabilidade e aliando  custos controlados à contem-

poraneidade da ideia apresentada, a escolha dos

A sala   de  refeições constituída  por  14

mesas que  permitem entre   46  a  56  lugares

sentados,  conforme as  necessidades  do  ser-

viço,  é  um  espaço  repleto   de   ritmo  e dinâ-

mica através dos  seus elementos formais,  estru-

turas tubulares que  representam  o conceito de

“ponte”,  ao  mesmo tempo  um dos maiores íco-

nes da  engenharia civil, uma evocação a técnicos

de  excelência e representativos de  uma  obra

de  arte  de  carácter e sobriedade que  vivem

como  pontos de referência na cidade do porto.

Este  é o mote  que formalmente desenvolve uma

proposta com  Imagem  contemporânea sem

nunca deixar de transparecer a história e evolu-

ção da engenharia.

São  os  tubulares de  secção  rectangular pin-

tados que  revestem as paredes e  tectos estilizando

a ponte  na generalidade. Elementos que  se trans-

formam e definem  outros de carácter funcional,  os

tubulares em  ferro  pintados,  criam  nas suas

bases dois  bancos corridos  conseguindo desta

materiais teve  em  atenção as cores e texturas que

efetuam uma  ligação  à temática  da  engenharia.

materiais pensados  e  escolhidos  numa   perspe-

tiva de simplicidade que  permite  a transformação

dos mesmos a nível conceptual para  a criação de

uma   imagem cuidada  e  sóbria,  sem   deixar   de

ser inovadora  e  contemporânea. madeira,   ferro

e  vidro,  são   portanto materiais estruturantes  que

dialogam  entre   si  e sintetizam o caráter deste

restaurante.
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Gráfico. 3- Curvas de Tendência do Total de Diplomados em Engenharia por Género.  
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até 2005/06, quando inicia o decréscimo por força do processo de Bolonha, que a for
desaparecer neste formato.  

Gráfico. 4- Diplomados em Licenciatura por Género 

 

Tabela 2 - Total de Diplomados em Cursos de  Licenciatura por Género 
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homens e 42% mulheres, com números totais já reduzidos, como se pode constatar no    

Gráfico. 5- Diplomados em Bacharelato + Licenciatura por Género 
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aparecendo referenciados nesta categoria, são circunstâncias que podemos cons  
conveniência estatística e burocrática, que não há grande interesse em analisar em   

Gráfico. 6- Diplomados em Licenciatura - 1º ciclo por Género 
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em número de indivíduos: 156. Este ano corresponde também ao início do seu  
como Curso Superior.  

Gráfico. 7- Diplomados em Mestrado por Género 
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Gráfico. 9- Diplomados em Mestrado Integrado por Género 

 

Em 2008/09 e 2009/10 a proporção de indivíduos do género masculino é super   
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Gráfico. 10- Diplomados em Doutoramento por Género 
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Coordenação
António Vasconcelos

Troleicarros do Porto
QUATRO DÉCADAS NA CIDADEREGIÃO NORTE

          
 

 

 

  
   REGIÃO NORTE

          
 

 

 

História breve da

enGenHaria civiL

A História da Engenharia Civil pode

estudar-se em campos diferentes,

conforme as opções do historiador e

os objetivos a alcançar. Assim,

podemos seguir, ao longo do tempo,

o progresso das Ciências e a evolu-

ção das Técnicas, que caracterizam

e identificam a Engenharia Civil, ou

escolher, nas várias épocas, as suas

realizações práticas, postas ao ser-

viço da Humanidade, ajudando a

construir civilizações, particular-

mente a Ocidental.

O livro acompanhado de desenhos

e fotografias adequadas, prossegue

historiando a evolução da Engenha-

ria a partir dos engenhos, desde a

simples alavanca, à deslocação dos

grandes blocos de pedra das cons-

truções megalíticas, caminhando ao

longo do tempo e civilizações até

aos nossos dias.

Adriano vasco Rodrigues

preço: 29,00 € (IvA Incluído)

troLeicarros do porto,

Quatro décadas na cidade

Recordar os troleicarros, em parti-

cular aqueles que serviram durante

quase quatro décadas (entre 1959

e 1997) a cidade do Porto e a sua

região, chegando a constituir uma

das maiores redes da Europa Oci-

dental.

Um indiscutível valor documental –

tanto em termos tecnológicos, como

do design dos veículos – e também

um belo documento que nos mostra

a cidade do Porto de há umas déca-

das atrás, através de um conjunto

notável de fotos, muitas das quais

propriedade de autores estrangeiros

que nos visitaram com o objetivo

expresso de recolherem imagens

daqueles veículos. 

Álvaro Costa, António vasconcelos

(coord.), Argemiro Walgode, Cristina

pimentel, Emídio Gardé, José Abreu

Teixeira, José lopes Cordeiro

preço: 25,00 € (IvA Incluído)

membros: 22,5 € (IvA Incluído)

ponte maria pia

O contributo que a Ponte Maria Pia

prestou ao desenvolvimento da

Engenharia Civil residiu, por um

lado, numa espectacular economia

de meios que decorria das soluções

técnicas adoptadas, e por outro, no

método utilizado para efectuar cál-

culos dos efeitos do vento e na arro-

jada concepção do grande arco

metálico, o elemento fundamental

do conjunto.

O livro recheado de desenhos, figu-

ras e fotografias demonstra tanto a

história como a evolução da Ponte

Maria Pia, dando também uma pro-

posta para a recuperação da mesma.

António vasconcelos, horácio da

maia e Costa, José ferreira Queiroz,

José lopes Cordeiro, José Andrade

Gil, manuel maria moreira, pedro

Ramalho, Rosa de Sousa Gomes.

preço: 25,00 € (IvA Incluído)

manuaL de apoio ao proJeto

de reabiLitaçÃo

de edifícios antiGos

No momento em que se desenha

um grande movimento de reabilita-

ção urbana, em Portugal, gostaría-

mos de facultar a todos os técnicos

um guia geral de apoio ao projecto

de reabilitação (…)” ; “Aos conteú-

dos com a densidade técnica pró-

pria dum manual de engenharia, o

livro conseguiu aliar uma ilustração

exuberante que converte a sua lei-

tura num acto lúdico convidativo” 

António Matos de Almeida, Secretá-

rio do Conselho Directivo da Região

Norte da Ordem dos Engenheiros 

“É nossa convicção que este livro

será um contributo para o reconhe-

cimento direcionado para Engenhei-

ros e Arquitectos que vejam na rea-

bilitação de edifícios antigos o

desafio, aparentemente contraditó-

rio, de reabilitar de forma pouco

intrusiva, preservando um legado do

passado, com custos reduzidos e

satisfazendo as exigências de con-

forto actuais.”   

Vasco Peixoto de Freitas, FEUP.

Coordenação vasco peixoto freitas 

vários 

preço: 39.50 € (IvA Incluído)
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