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O PavilhãO de Macau na 
Expo 2010 sofreu alterações 
sem a permissão do arqui-
tecto, com base no contrato 
assinado com o Governo, que 
ficou detentor dos direitos de 
propriedade intelectual do 
projecto, defendeu a coorde-
nadora Christiana Ieong.

O arquitecto Carlos Mar-
reiros, a quem foi adjudicado 
o projecto do pavilhão de 
Macau por concurso público 
entre mais de 30 concorrentes, 
disse recentemente à Lusa 
que as "grandes alterações 
no pavilhão" anunciadas pela 
coordenadora da participação 
da Região no evento "só po-
dem ser interpretadas como 
incompetência absoluta ou 
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Christiana Ieong falou e disse
delírio", já que não foram por 
si autorizadas.

Christiana Ieong disse à 
Lusa que o "aumento da largu-
ra, de três até 4,5 metros, de uma 
rampa no interior do pavilhão" 
e a "construção de uma estru-
tura metálica para aguentar o 
peso de 100 projetores" foram 
algumas alterações realizadas 
ao projecto inicial, autorizadas 
pelas autoridades de Xangai, 
através da assinatura de uma 
proposta pela equipa da Uni-
versidade de Tongji e de uma 
construtora de Xangai.

"Não precisamos de qual-
quer autorização do arquitec-
to, porque está definido de 
forma muito clara nos regula-
mentos do concurso de design 

do pavilhão - elaborados com 
base nos de outros países - que 
os direitos de propriedade 
intelectual dos três projectos 
vencedores pertencem ao 
Governo de Macau, que está 
autorizado a fazer qualquer 
alteração", justificou.

A responsável disse ainda 
que o executivo do território 
contratou uma equipa de tra-
balho em Xangai, que "é a única 
qualificada para assinar a pro-
posta de alteração de projecto 
que tem de ser submetida às 
autoridades de Xangai".

Carlos Marreiros admitiu 
existirem "problemas de comu-
nicação" com o Gabinete Prepa-
ratório para a Participação de 
Macau na Expo 2010 desde há 
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a questãO que envolve 
neste momento o Gabinete 
Preparatório para a Partici-
pação de Macau na Exposição 
Mundial de Xangai e o autor 
do projecto que representa a 
RAEM naquele certame, já 
poderia estar definitivamente 
esclarecida por via do que 
correu sobre o Concurso de 
Arquitectura para a Biblioteca 
Central, conduzido pelo Insti-
tuto Cultural da RAEM, que 
enfermava dos mesmos vícios 
formais, nomeadamente a 
declaração exigida também 
pela organização desse con-
curso, no sentido de os autores 
prescindirem de “todos os 
(seus) direitos patrimoniais” 
e de habilitar o Dono da Obra 
(a RAEM) a concretizar o 
projecto como entendesse, 
sendo isso uma atribuição 
que já extravasa os limites de 
direitos patrimoniais.

Admitindo que a repetição 
possa ainda ser uma técnica 
de aprendizagem na RAEM, 
há necessidade de renovar o 
conhecimento do que a ques-
tão envolve.

Os direitos que os autores 
podem alienar são apenas os 
direitos que estão disponíveis 
para negócio jurídico e que se 

Outros direitos estão também 
salvaguardados mas já na qualidade de 
indisponíveis. Esses já não são susceptíveis 
de serem alienados por negócio jurídico, 
nomeadamente direitos morais, tais como 
o direito à identidade do autor e o direito 
à integridade da obra onde se suporta o 
direito ao bom nome profissional.

os actos Profissionais dos arquitectos

Vícios de costume e costumes viciados

prendem única e exclusiva-
mente com o uso legítimo da 
obra do autor.

No caso de uma obra de 
arquitectura, tal como está 
definido na lei, o uso é a 
construção por via do projec-
to ou da ideia do seu autor. 
Os limites desse uso são as 
especificações do projecto ou 
da ideia tal como aprovado 
pelo Dono da Obra.

Trocado por miúdos, tal 
alienação não é mais que a 
aquisição de um conceito ou 
de projecto para ser constru-
ído (usado) nessa conformi-
dade. Em tudo igual ao que 
é tradição e costume nesse 

exercício profissional pelo 
mundo fora.

Outros direitos estão tam-
bém salvaguardados mas já na 
qualidade de indisponíveis. 
Esses já não são susceptíveis 
de serem alienados por negó-
cio jurídico, nomeadamente 
direitos morais, tais como o 
direito à identidade do autor e 
o direito à integridade da obra 
onde se suporta o direito ao 
bom nome profissional.

Note-se ainda que uma 
obra de arquitectura sequer 
está sujeita a um acto espe-
cifico de publicação, seja por 
via de uma apresentação ou 
de uma inauguração. Basta 

simplesmente que a obra 
exista construída no espaço 
público exibindo o nome do 
seu autor, tal como a lei na 
RAEM obriga.

E, se todas estas medidas 
tiveram letra na lei, isso só 
pode significar que tiveram 
o patrocínio da tutela do in-
teresse público.

São também medidas que 
funcionam como “guarda 
chuva atómico” e que resguar-
dam um autor de moldes em 
que possa eventualmente ter 
contratado, seja por seu desco-
nhecimento, seja por coacção, 
garantindo-lhe direitos consa-
grados como os que constam 
da Declaração Universal dos 
Direitos do Homem.

Assim, substâncias, mo-
dalidades ou objectos de 
contratos que não estejam, por 
lei ou por natureza, sujeitos 
à deliberação das partes ou 
sejam contrárias à ordem pú-
blica, aos bons costumes ou 
às normas legais destinadas 
à tutela do interesse público, 
não são válidos;

Por isso, não ocorre que 
elaboração tenha surtido de 

quem assessoria o Gabinete 
Preparatório para a Partici-
pação de Macau na Exposição 
Mundial de Xangai, para que 
a sua coordenadora possa 
sustentar ter a lei do seu lado 
e que os direitos de autor, 

que não são susceptíveis de 
ser alienados, não pertençam 
mais ao autor do projecto, mas 
sim ao governo da RAEM, por 
via de uma modalidade de 
contrato que não é valida, nem 
susceptível de ser patrocinada 
por uma entidade pública.

Fazendo fé na mesma 
técnica de aprendizagem da 
repetição, há também neces-
sidade de lembrar que existe 
na RAEM uma associação 
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Bactérias e vírus de fora
Os trabalhadores da Exposição Universal Xangai 2010, que começa em Maio, serão vacinados contra as 
principais doenças infecciosas, segundo um plano de prevenção das autoridades locais de saúde, noticia a 
imprensa local. No plano de vacinação estão incluídas as vacinas do sarampo, hepatite A e cólera, escreve 
o jornal Shanghai Daily. As autoridades da cidade chinesa também deverão criar uma rede de prevenção e 
controlo de doenças infecciosas a três níveis: no recinto da exposição, na cidade e no delta do rio Yangtsé. 
O delta tem uma população de 150 milhões de pessoas e será a principal área de movimentação para os 
visitantes da Expo 2010, estimam os organizadores. Os trabalhadores da Exposição também foram clas-
sificados como grupos prioritários que começaram a ser vacinados no ano passado contra a gripe A H1N1, 
a par de estudantes, idosos e profissionais de saúde. A Expo Xangai inicia-se a 01 de maio e durante os 
seis meses que permanecerá de portas abertas deverá receber 70 milhões de visitantes, dos quais cinco 
milhões provenientes do estrangeiro.

Christiana iEOng
“não precisamos de qualquer autorização 
do arquitecto, porque está definido de forma 
muito clara nos regulamentos do concurso 
de design do pavilhão que os direitos de 
propriedade intelectual dos três projectos 
vencedores pertencem ao governo de 
Macau, que está autorizado a fazer qualquer 
alteração”.
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Christiana Ieong falou e disse

sete meses e ameaça recorrer 
aos tribunais, porque, garante, a 
coordenadora Christiana Ieong 
impede a sua equipa de acom-
panhar a obra desde Dezembro, 
salientando que esta situação o 

coíbe de cumprir o contrato com 
o Governo.

Christiana Ieong nega a si-
tuação descrita ao apontar que 
são as "autoridades de Xangai 
as responsáveis pela emissão 

dos passes para a entrada no 
estaleiro das obras", apesar 
de admitir que a "segurança 
foi apertada nos dois últimos 
meses quando ficou completa 
a construção do pavilhão da 
China e se começaram a mul-
tiplicar as visitas oficiais de 
líderes de vários países".

"Temos feito tudo de acor-
do com a lei", garantiu a 
responsável ao salientar que a 
"construção do pavilhão teve de 
ser concluída em 11 meses por 
uma equipa empenhada de 600 
pessoas e só foi feito o necessário 
para que tudo estivesse pronto 
a 1 de Maio, estando agora a 
ser apenas terminados os tra-
balhos de decoração interior", 
observou.

Rita Redshoes finalista de concurso internacional
O tema "Choose Love", da cantora Rita Redshoes, é um dos 16 finalistas na categoria de Folk/Singersongwriter do International Songwriter Competition 2009, lê-se no site do 
concurso na internet. "Choose Love" é um dos temas do álbum de estreia de Rita Redshoes, "Golden Era". A cantora está a preparar um novo trabalho discográfico, com edição 
prevista para maio. O concurso International Songwriter Competition 2009 tem 21 categorias e o júri é composto por nomes conhecidos do meio artístico, entre os quais Tom 
Waits, Robert Smith (The Cure), Jeff Beck, Loretta Lynn e Jerry Lee Lewis. Os resultados do concurso são anunciados em Abril. Paralelamente ao concurso International Songwriter 
Competition 2009, há outro - o People´s Choice - no qual o público pode votar nos artistas favoritos sem divisão de categorias.

profissional com a atribuição 
de representar os arquitec-
tos nestas situações de que 
advém fragilidade pessoal e 
profissional. 

Nos termos dos seus pró-
prios estatutos, é incumbência 
dessa associação munir-se e 
actualizar-se de aptidão ne-
cessária para “prestar aos seus 
associados apoio para a defesa 
dos seus direitos, prerrogati-
vas e interesses profissionais”, 

nomeadamente para os “re-
presentar no diálogo com a 
Administração da RAEM  e 
outras entidades ligadas ao 
sector, no que diz respeito ao 
exercício da profissão”.

A mesma associação, des-
de 1993 está em posse de um 
manual que divulgou a todas 
as entidades que ligadas à 
encomenda de serviços de 
arquitectura, clarificando o 
enquadramento da encomen-
da de serviços de arquitectura, 
do concurso de arquitectura, 
assim como, os termos em que 
admite integrar os júris de 
concursos, salvaguardando 
requisitos e procedimentos 
que defendam os arquitectos 
de riscos desnecessários e se 
traduzam em confiança para 
assim participarem.

Associação que também 
integra a comunidade profis-
sional internacional, no seio 
da qual se elaboram e votam 
procedimentos em matéria 
de regulação dos actos dessa 
comunidade profissional, 
para orientação das secções 
nacionais e regionais.

O cenário de fragilidade e 
de contingência que tenden-
cialmente emerge no exercício 
da profissão de arquitecto na 
RAEM, não é resultado de 
falta de instrumentos dis-
poníveis, é só resultado do 

poder das mentalidades que 
vêm interesse nesse estado 
de coisas.

No jardim onde não se 
cortam ervas daninhas e 
disso antes prolifera semen-
te, quando é essa a natureza 
que cresce em excesso e de 
tudo toma conta, natural-
mente que alguma coisa 
podre existe no estado da 
Dinamarca e nunca se há-
de sair do inverno desse 
descontentamento.

A urgência na modificação 
das mentalidades é um diag-
nóstico por demais repetido 
para os mais diversos sectores 
da vida cívica e administrativa 
da RAEM, porque nisso reside 
impedimento para o desen-
volvimento da RAEM, mesmo 
num quadro de abundância 
económica.

No caso do exercício pro-
fissional dos arquitectos, tal 
contingência é prejuízo para 
esses profissionais e é preju-
ízo para as comunidades a 
quem se destina o trabalho 
desses profissionais, seja 
para os actuais residentes da 
RAEM, seja para futuras ge-
rações, reduzidos de recursos 
urbanísticos qualitativos e 
significativos resultantes do 
engenho, da arte e da cultura 
profissional desenvolvida por 
esses profissionais.


