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Figura 1. Criação da INTBAU Portugal: 1ª Assembleia Geral. 
 
 

No dia 4 de Abril de 2014 realizou-se em Lisboa 
a 1ª Assembleia Geral da Associação INTBAU 
Portugal, tendo sido aprovados o seu regulamento 
e os primeiros órgãos sociais. Esta Associação é o 
chapter português da INTBAU – International 
Network for Traditional Building, Architecture 
and Urbanism, com sede em Londres e cujo 
patrono é sua alteza real o Príncipe de Gales. Esta 
rede internacional visa a promoção das formas de 
construção tradicional, numa perspetiva 
culturalista, em todos os países onde tem 
delegações, não apenas na Europa, mas também 
em todos os continentes, no Canadá, na Índia, no 
Irão ou na Austrália, por exemplo.  

Por ocasião da recente criação do chapter 
Espanhol, surgiu a hipótese de se constituir uma 
Associação Ibérica, mas a sede da INTBAU 
entendeu que se deveria formalizar a delegação 
portuguesa, dado ter nos seus registos cerca de 40 
membros inscritos, residentes no nosso país. 

No final de 2013, a Direção da INTBAU 
celebrou com José Franqueira Baganha o acordo 
para a constituição da INTBAU Portugal, que 
veio a registar-se enquanto associação sem fins 
lucrativos, de direito português, a 3 de Fevereiro 
deste ano. Nos seus objetivos está, como 

não poderia deixar de ser, a promoção da 
construção, da arquitetura e do urbanismo 
tradicionais em Portugal, mediante a organização 
de atividades destinadas a esse fim. 

Na 1ª Assembleia Geral da INTBAU Portugal 
ficou decidido o princípio de não se implementar 
qualquer quota aos seus membros, procurando-se 
que a Associação possa gerar receitas das suas 
atividades e de mecenato, sobretudo institucional. 
Os primeiros órgãos sociais são formados, na sua 
grande maioria, por arquitetos: a Mesa da 
Assembleia Geral está a cargo de Cristina 
Cavaco, Jorge Silva e Catarina Santos, o 
Conselho Fiscal de Eduardo Figueiredo, Álvaro 
Barbosa e Alexandre Reffóios e a Direcção de 
José Baganha, Alexandre Gamelas e Rui 
Florentino. Na Assembleia foi também a decidida 
a agenda de uma nova reunião, para debate sobre 
as primeiras atividades da Associação, que deverá 
realizar-se no Convento de Cristo, em Tomar. 
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