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o arquitecto Nuno Teotónio 

Pereira bateu-se pelos direitos 

políticos no tempo da ditadura. 

ÓBITO 

Mormu 
pioneiro 
da habitação 
social 

O arquitecto Nuno Teotónio 
Pereira, de 93 anos, uma das 
mais destacadas figuras do ur-
banismo e da habitação em 
Portugal, morreu quarta-feira, 
em Lisboa. 

Nascido na capital do país, 
em1922, formou-se em arqui-
tectura pela Escola de Belas 
Artes de Lisboa, foi autor e co-
autor de dezenas de projectos 
e também um histórico defen-
sor de direitos cívicos e políti-
cos durante o regime salazaris-
ta. É considerado uni dos pio-
neiros da habitação social no 
nosso país. 

Em Abril de 2015, Nuno 
Teotónio Pereira foi distingui-
do como Prémio Universidade 
de Lisboa 2015, pelo exercício 
"brilhante" naámadaarquitec-
tura e como "figura ética". 

São da sua autoria - ou em 
coautoria com arquitectos 
como Nuno Portas, Bartolo-
rneu Costa Cabral e João Brau-
la Reis - o Bloco das Águas Li-
vres, classificado em 2012 
como monumento de interes-
se público, a Torre de Habita-
ção Social nos Olivais Norte, o 
chamado Edificio"Franjinhas" 
e a Igreja do Sagrado Coração 
de Jesus, protejas realizados 
em Lisboa, distinguidos com 
Prémios Valmor. 

Teotónio Pereira foi um 
dos arquitectos pioneiros na 
área da habitação social, tendo 
projectado paravárias cidades 
portuguesas de 1950 a 1970. • 
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Morreu o arquitecto Nuno Teotónio Pereira com 93 anos
 

URL:
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/morreu_o_arquitecto_nuno_teotonio_
pereira_com_93_anos.html

 
O arquitecto Nuno Teotónio Pereira, de 93 anos, uma das mais destacadas figuras do urbanismo e da
habitação em Portugal, morreu esta quarta-feira, 20 de Janeiro, em Lisboa, disse à Lusa fonte da
Ordem dos Arquitectos Nuno Teotónio Pereira "faleceu em casa, rodeado pela família", cerca do meio-
dia de hoje [quarta-feira, 20 de Janeiro], disse a mesma fonte. Nascido em Lisboa, em 1922, formou-
se em arquitectura pela Escola de Belas Artes de Lisboa, foi autor e co-autor de dezenas de projectos
e também um histórico defensor de direitos cívicos e políticos durante o regime salazarista. Em Abril
de 2015, Nuno Teotónio Pereira foi distinguido com o Prémio Universidade de Lisboa 2015, pelo
exercício "brilhante" na área da arquitectura e como "figura ética". São da sua autoria - ou em co-
autoria com arquitectos como Nuno Portas, Bartolomeu Costa Cabral e João Braula Reis - o Bloco das
Águas Livres, classificado em 2012 como monumento de interesse público, a Torre de Habitação Social
nos Olivais Norte, o chamado Edifício "Franjinhas" e a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, projectos
realizados em Lisboa, distinguidos com Prémios Valmor. Teotónio Pereira foi um dos arquitectos
pioneiros na área da habitação social, tendo projectado não só para a capital portuguesa, mas
também para Braga, Castelo Branco, Póvoa de Santa Iria, Barcelos e Vila Nova de Famalicão, nos anos
de 1950 a 1970. Entre 1948 a 1972, foi consultor de Habitações Económicas na Federação das Caixas
de Previdência, tendo realizado o primeiro concurso para habitações de renda controlada. Foi
galardoado com o 2.º Prémio Nacional de Arquitectura da Fundação Calouste Gulbenkian (1961), pelo
Edifício das Águas Livres, e Prémios Valmor para a Torre de Habitação nos Olivais Norte (1967),
Edifício Franjinhas (1971) e Igreja do Sagrado Coração de Jesus (1975). Era membro honorário da
Ordem dos Arquitectos desde 2004 e Doutor Honoris Causa pela Faculdade de Arquitectura da
Universidade do Porto (2003) e pela Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa (2005).
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Óbito. Morreu Nuno Teotónio Pereira
 

URL: http://ionline.pt/artigo/493679/obito-morreu-nuno-teotonio-pereira?seccao=Portugal_i

 
Faleceu o arquiteto Nuno Teotónio Pereira. Autor de edifícios emblemáticos em Lisboa, tinha 93 anos.
e O arquiteto faria 94 anos no próximo dia 30. O seu percurso dividiu-se entre a arquitetura e a
política. Opositor da ditadura salazarista e da guerra colonial, integrou o movimento de católicos
progressistas. Foi um dos principais ativistas do protesto realizado na Capela do Rato, na noite de fim
de ano de 1972 para 1973 (em que todos os participantes foram detidos). Pouco antes do 25 de Abril,
foi preso e barbaramente torturado pela Pide. Após a Revolução, foi dirigente do MES (Movimento de
Esquerda Socialista), de 1974 a 1978. Recusou sempre a adesão a outro partido político depois da
extinção do MES, em 1981, bem como quaisquer cargos políticos. Prémios Valmor Em abril do ano
passado, Teotónio Pereira foi distinguido com o prémio anual da Universidade de Lisboa, tendo a
academia destacado não só o seu papel na área da arquitetura como também precisamente a sua
"figura ética". Nuno Teotónio Pereira nasceu a 30 de janeiro de 1922 e formou-se em 1949 na Escola
de Belas Artes de Lisboa, com nota final de 18 valores. Foi por duas vezes distinguido com o Prémio
Valmor, pela Igreja do Sagrado Coração de Jesus (1975, projeto liderado com Nuno Portas) em
Lisboa, e do 'Franjinhas' (1971), nome pelo qual é popularmente conhecido o edifício de escritórios na
rua Braamcamp, também na capital.
 
 20/01/2016 14:38
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Morreu o arquiteto Nuno Teotónio Pereira
 

URL: http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=807884

 
HOJE às 14:03
 
 O arquiteto Nuno Teotónio Pereira, de 93 anos, uma das mais destacadas figuras do urbanismo e da
habitação em Portugal, morreu hoje, em Lisboa, disse à agência Lusa fonte da Ordem dos Arquitetos.
 
 Nascido em Lisboa, em 1922, formou-se em arquitetura pela Escola de Belas Artes de Lisboa, é autor
e coautor de dezenas de projetos e foi também um histórico defensor de direitos cívicos e políticos
durante o regime salazarista.
 
 Em abril de 2015, Nuno Teotónio Pereira foi distinguido com o Prémio Universidade de Lisboa 2015
pelo exercício  brilhante  na área da arquitetura e como  figura ética .
 
 Diário Digital / Lusa
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extraordinário - Faculdade
 

URL:
http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/obitonuno_teotonio_pereira_morreu_u
m_homem_bom_com_um_percurso_extraordinario___faculdade.html

 
20.01.2016
 
 O arquiteto Nuno Teotónio Pereira, que morreu hoje aos 93 anos, era "um homem bom" com um
"percurso de vida extraordinário", disse a Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa (FAUL).
Nas palavras do arquiteto Miguel Baptista-Bastos, docente de arquitetura, citado pela instituição em
comunicado, "hoje morreu um homem bom", e "quando isto acontece, a luz desse dia não irradia e
tudo surge mais ensombrado". "Todos os espaços projetados [por Nuno Teotónio Pereira] continuam a
melhorar o espaço em que vivemos. Foi um dos mentores da Faculdade de Arquitetura da
Universidade de Lisboa/Escola de Lisboa, tal como a entendemos hoje: socialmente empenhada e com
uma generosidade sem busca de reconhecimento", prossegue o comunicado da FAUL, com as palavras
de Miguel Baptista-Bastos, "um dos últimos a entrevistar Nuno Teotónio Pereira".
 
Lusa
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