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PRÉMIO “ARQUITECTURA / COZINHAS / MENOS DE TRINTA / 2010”
Acta do Júri
No dia treze de Dezembro de dois mil e dez, pelas catorze horas, teve lugar, na sede da Ordem
dos Arquitectos, em Lisboa, a reunião do Júri do Prémio ARQUITECTURA / COZINHAS / MENOS DE TRINTA / 2010.
O Júri foi constituído, em representação do JA/Jornal Arquitectos, entidade organizadora do Prémio, pelo Arq. Manuel
Graça Dias, actual Director do JA, que presidiu aos trabalhos, e pelo Arq. Ricardo Lima, colaborador do JA; em representação das marcas patrocinadoras do Prémio, pela Dra. Sónia Graça, responsável de comunicação da BSH Portugal.
O Prémio ARQUITECTURA / COZINHAS / MENOS DE TRINTA / 2010, organizado pelo Jornal Arquitectos teve por
objectivo a selecção da melhor proposta de adaptação de um espaço de cozinha, para cada uma de duas Categorias a
concurso (Cozinha pombalina e Cozinha indiferenciada), com obrigatoriedade de ser totalmente resolvida com recurso
a móveis e equipamentos de cozinha escolhidos a partir do naipe disponível pelas marcas patrocinadoras (Balay, Bosch,
Gaggenau e Siemens) associadas para aquele objectivo.

/

Apresentaram-se a Concurso 29 (vinte e nove) Propostas, sendo que todas respeitavam o prazo limite de entrega estabelecido pelo Regulamento, pelo que se procedeu à abertura dos respectivos invólucros; conferidos os materiais recebidos, concluiu-se que todos eles respeitavam o requerido anonimato, sendo 16 (dezasseis), referentes à Categoria
Cozinha indiferenciada e 13 (treze), referentes à Categoria Cozinha pombalina.

/

Separadas as Propostas referentes às duas categorias, o Júri procedeu de imediato à análise das várias Propostas,
tendo deliberado, por unanimidade, atribuir os previstos Prémios nas duas Categorias, bem como ainda uma Menção
Honrosa na Categoria Cozinha pombalina e duas Menções Honrosas na Categoria Cozinha indiferenciada.
As Propostas foram ordenadas da seguinte forma:
Categoria Cozinha pombalina
Prémio: Proposta com o número de código, SDS 2582
Menção Honrosa: Proposta com o número de código, FGA 5278
Categoria Cozinha indiferenciada
Prémio: Proposta com o número de código, CDT 4238
Menção Honrosa (I): Proposta com o número de código, AZP 4501
Menção Honrosa (II): Proposta com o número de código, IVX 0568
Na Categoria Cozinha pombalina, a Proposta com o número de código, SDS 2582 foi a que se destacou por se mostrar
mais inventiva, resolvendo com elegância e imaginação a distribuição dos equipamentos no espaço disponível, com recurso a uma expressiva marcação dos tectos para melhor caracterização desses espaços, mantendo, quer a escala quer
as proporções da divisão pombalina pré existente.

/

Na Categoria Cozinha indiferenciada, a Proposta com o número de código, CDT 4238, mereceu a atenção do Júri, pelo
grande pragmatismo demonstrado, bem como pela ausência de “tiques” de desenho, surpreendendo também pela engenhosidade da distribuição escolhida para ocupação de um espaço mínimo.

/

O Júri decidiu, ainda, que a abertura dos envelopes para identificação do(s) autor(es) das cinco propostas destacadas no
Prémio ARQUITECTURA / COZINHAS / MENOS DE TRINTA / 2010, venha a ter lugar no dia 23 de Fevereiro de 2011,
pelas 18h00, no Auditório Nuno Teotónio Pereira, na sede da Ordem dos Arquitectos, em Lisboa, recomendando ao
Jornal Arquitectos a divulgação desse evento por todos os meios ao seu alcance (JA, Boletim Arquitectos, site da OA,
Facebook, etc.).
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Acta, que vai ser assinada por todos os membros do Júri.
Manuel Graça Dias
Ricardo Lima
Sónia Graça
Lisboa, 13 de Dezembro de 2010
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