
DIA MUNDIAL DA ARQUITECTURA ’08  
PROGRAMAÇÃO 
8 de Outubro 
 
 

FUNCHAL 
14h30 e 16h30 
Terças Técnicas 
Museu Casa da Luz 
Duas conferências técnicas para profissionais promovidas pela Legrand Eléctrica. 
Organização Delegação da Madeira da Ordem dos Arquitectos 
 
 

LISBOA  
9h30-17h 
Conferência Portugal mais Acessível  
Sala Tejo, Pavilhão Atlântico, Parque das Nações 
Uma conferência que aborda a questão da acessibilidade como princípio fundamental para a 
participação das pessoas com deficiências e/ou incapacidade e conta com a presença dos 
representantes dos vários sectores (público, privado, ordens profissionais e sociedade civil) 
com responsabilidade na construção de um "Portugal mais Acessível". 
Organização Instituto Nacional para a Reabilitação, I. P. 
http://www.inr.pt/ 
 
 
 
 

 
18h30 
Lançamento do livro Capelinhos – Centro de Interpretação do Vulcão  
Casa dos Açores em Lisboa, Rua dos Navegantes 17 
O livro, que retrata as diferentes fases de construção deste edifício (inaugurado em Agosto 
2008) oferecendo ao leitor uma visita ao conjunto final da obra, antes da instalação dos 
conteúdos museológicos e da execução das infra-estruturas de acesso, é apresentado, com 
projecção de imagens, pelo Arquitecto Nuno Ribeiro Lopes, autor do projecto. 
Organização Argumentum e Ordem dos Arquitectos 



 
 Termas de Vals                    Capela Bruder Klaus                       Peter Zumthor                 
 
18h30 
"Peter Zumthor visto por..." 
Lx Factory, Rua Rodrigues Faria 103 
Com vista a propor um contacto mais aprofundado e um outro olhar sobre a obra do arquitecto 
Peter Zumthor, a ExperimentaDesign convida 4 especialistas da área de arquitectura a partilhar 
as suas perspectivas individuais num ciclo 4 de visitas guiadas. 
Esta primeira visita especial à exposição «Peter Zumthor: Edifícios e Projectos 1986-2007» é 
conduzida por Ana Vaz Milheiro. 
 
Ana Vaz Milheiro (Lisboa 1968) é licenciada em arquitectura e professora de História e Teoria da 
Arquitectura Contemporânea no ISCTE e na Universidade Autónoma de Lisboa. Doutorou-se na 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. É autora dos livros A Construção 
do Brasil – Relações com a Cultura Arquitectónica Portuguesa (2005) e A Minha Casa é um Avião (2007). 
Crítica de arquitectura no jornal Público, tem artigos publicados em Portugal, Espanha e Brasil. 
 
Organização ExperimentaDesign 
Preço: 12 euros/pessoa (inclui a brochura de exposição) 
Participantes por visita: mínimo, 10 / máximo, 25 
Idade mínima dos participantes: 13 anos 
Solicita-se aos participantes que estejam na LXFactory às 18h15 
Para marcação, enviar um e-mail para visitas@experimentadesign.pt 
Informações: Tel. 210 993 045 ou www.experimentadesign.pt 


