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ULTRATOP SYSTEM
Sistema de pavimentação de base
cimentícia

MORADA

TEL
FAX

EMAIL
SITE

O ULTRATOP é uma argamassa autonivelante
disponível em 6 cores, facilmente aplicável
manualmente ou com máquina, para realizar
pavimentos resistentes à abrasão em interiores de
ambientes industriais ou civis.
Para aumentar as prestações, em alguns casos o
ULTRATOP SYSTEM pode ser tratado com produtos
da linha MAPEFLOOR SYSTEM.
O ULTRATOP, utilizado para realizar pavimentos
decorativos em interiores, em residências, show-
-room, lojas, etc., pode ser afagado a seco. Para este
tipo de aplicação, pode ser utilizado puro ou
misturado com Dynastone Color, novos agregados
artificiais, que, graças à elevada compatibilidade com
a argamassa autonivelante, a ampla gama de cores e
a forma arredondada inovadora, permitem obter
pavimentos tipo “semeado à Veneziana” (efeito
terrazo) com inovadoras características estéticas.

Business Parque Tejo XXI, E.N. 1, km 19,65, Gelfas
2600–659 Castanheira do Ribatejo
263 860 360
263 860 369
info@mapei.pt
www.mapei.pt

Lusomapei, S.A.
MORADA

TEL
FAX

EMAIL
SITE

Zona Industrial, 2.ª fase,
4935-232 Viana do Castelo
258 350 480
258 350 489
geral@pavineiva.com
www.pavineiva.com

Pavineiva, Lda

WINBOX
Caixa de estore

Vantagens
❚ Maior resistência, suportando alvenarias
❚ Elevada resistência ao fogo
❚ Corte das pontes térmicas
❚ Peso reduzido
❚ Boa resistência térmica devido à argila expandida
❚ Versatilidade na variação da espessura
❚ Fácil aplicação
❚ Estudo efectuado no conjunto – alvenaria/winbox
❚ Calculo efectuado pela faculdade de Engenharia
do Porto

Características técnicas e desenho em autocad 
disponíveis no nosso site

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Apartado 16, 3240-908 Avelar
236 620 600
236 620 620
maxit@maxit.pt
www.maxit.pt

maxit, S.A.

maxit designFLOOR
Revestimento de pavimentos

A última tendência em revestimento de pavimentos
é… o não revestimento.
Desenvolvemos o conceito maxit designFloor
dirigido a arquitectos, projectistas, decoradores e
promotores imobiliários que procuram hoje o
design do amanhã.

Recomendado para pavimentos de habitação, lojas,
consultórios, escritórios, restaurantes, bares, cafés,
cozinhas, cantinas, etc.,em construção nova ou em
reabilitação.

Para receber mais informação contacte:
fatima.cardoso@maxit.pt (telefone: 236 620 600)

MORADA

TEL
FAX

EMAIL
SITE

Rua do Paraiso, 51, Porto Longo, 
2425-622 Monte Redondo
244 691 625 / 912 541 231
244 691 549
horizontal@horizontal-lda.com
www.horizontal-lda.com

Horizontal, Lda (Importador)

HORIZAL
Guarda corpos em alumínio

RENZOFOCUS
Lareiras

Garantia 10 anos.
Em conformidade com a especificação LNEC 
e 470-2005 de Outubro 2005.

Em www.horizontal-lda.com estão disponíveis:
❚ Pormenores técnicos em ficheiros: dxf / pdf e pps;
❚ A nova gama de guarda corpos Free Art®:
a liberdade de expressão: designs em serigrafia 
no: vidro, chapa, em corte laser, etc.
❚ Referências nacionais e em destaque.
Descubra as nossas soluções técnicas,
desenvolvidas ao longo de 37 anos.

Para mais informações contacte 
Carlos Pereira: 912 541 231

MORADA

TEL
FAX

EMAIL
SITE

Avenida Vilamoura XXI,
Apartado 1124, 8121-914 Quarteira
289 322 580 / 918 757 593
289 322 563
pedra.decoracao@mail.telepac.pt
www.pedradecoracao.com

Pedra e Decoração

«Uma ideia que não pareça louca, à primeira vista,
não tem nenhum valor». (Albert Einstein).

Na verdade, foi preciso um capricho de gênio, para
criar um periscópio de chamas, como o «renzofocus».

A influência dos elementos de ventilação do 
Centro Pompidou (de Renzo Piano), embora
em grande evidência, está presente neste modelo
da gama «Focus».

REIMPER
Sistema de impermeabilização 

O Reimper é um bi-componente composto por uma
resina latéx aquosa pura e adjuvantes sólidos
rigorosamente seleccionados. Esta combinação,
permite uma qualidade de impermeabilização,
elasticidade e resistência ao envelhecimento, nos
mais diversos locais de uma construção tais como:
piscinas, tanques, depósitos, terraços, varandas,
coberturas, telhados, chaminés, clarabóias,
soleiras, caixilharias de portas e janelas, ralos,
caleiras e fachadas ventiladas. 
❚ Permite qualquer tipo de acabamento final.
❚ Vantagens no isolamento térmico
❚ Indicado para coberturas de painéis solares 
❚ Suporta elevadas amplitudes térmicas 

Para mais informações 800 262 800.

MORADA

TEL
FAX

EMAIL
SITE

Parque Industrial de Laúndos, Lote 30, Apart. 170,
4494-909 Póvoa de Varzim
252 600 200 
252 626 938
info@quimidois.com
www.quimidois.com

Quimidois – Indústria Química, Lda
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Rua da Manutenção, nº 17 - 4º Esq.,
1900-318 Lisboa
213 550 440
213 550 441
ogivaglobal@mail.telepac.pt
www.ogivaglobal.pt

GAULHOFER
Caixilharia de madeira

KROMA
Casas de banho

❚ Perfis de madeira, executados em 3 lamelas,
coladas a quente e sob pressão
❚ Tratamento da madeira em 4 fases para protecção
total contra a humidade e outros agentes
❚ Protecção criptogâmica, fungicida e insecticida
❚ Acabamento: pintura electroestática, executada
em câmara, com verniz de base aquosa e
pigmentação, conforme paleta de cores Gaulhofer
❚ Protectores de água “pingadeiras” em alumínio,
lacadas a cor RAL ou anodizadas
❚ Vidro duplo de 24mm (câmara com árgon)
❚ Ferragem com superfície visível na cor prata,
ajuste tridimensional e múltiplos pontos de fecho
❚ Oscilo-batentes, abertura normal, harmónio, 
corredora-paralela-basculante, corredora-elevadora

O original uso da cor, em harmonia com a porcelana
caracteriza a nova colecção de casas de banho
Khroma da Roca. Uma proposta onde a cor, o
conforto e a tecnologia se fundem dentro da casa
de banho para criar um espaço quente e pessoal, 
do já atrevido e vanguardista. A colecção é formada
por uma gama completa de peças de linhas
harmoniosas, que transformam a casa de banho
num universo de novas sensações. E tudo isto com
influência da cor e das texturas que vestem a
divisão de vermelho, cinzento-escuro, azul e
cinzento claro.

MORADA

TEL
FAX

EMAIL
SITE

Ogiva Global , Lda

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Apartado 575 – Ponte da Madalena 2416-905 Leiria
244 720 000
244 722 373
marketing.le@pt.roca.net
www.roca.pt

Roca, S.A.
MORADA

TEL
FAX

EMAIL
SITE

Centro Empresarial de Aveiro (ANJE) (pav.4/5/6/9) 
3811-511 Aveiro
234 940 458 
234 940 419
dep.comercial@foursteel.eu
www.foursteel.eu

Foursteel – Produtos em Inox, Lda

NEW SLIM
Bathroom Radiators

A Bathroom Radiators New Collection é a nova linha
de radiadores toalheiros da marca Foursteel. Uma
colecção marcada pela multifuncionalidade e a
sobriedade nas linhas dos seus produtos.
De traços minimalistas com pormenores de elegância
surge o New Slim oferecendo uma imagem de design
contemporâneo e vanguardista.
Disponível em aço inox ou em aço carbono o New Slim,
segue o reportório da linha Bathroom Radiators New
Collection colocando ao dispor uma gama elegante.

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Variante da Cidade, Apartado 705, 3805-851 Aveiro
234 300 200
234 300 220
geral@oli.pt
www.oli.pt

Oliveira & Irmão, S.A.

CONSTELLATION
Torneiras Italianas de Banho 
e Cozinha

A colecção Constellation da Fratelli Frattini
recupera o glamour de tempos nostálgicos
assumindo a forma de um sério compromisso entre
a qualidade construtiva e o mais requintado design
italiano.

As Séries Brera, Modus, Gingo e Delizia são
complementadas por soluções de duche cujo
cartucho termostático com patente exclusiva,
permite o perfeito ajuste da pressão e temperatura
da água nos vários jactos orientáveis.

Os produtos POLYREY:
❚ HPL (termolaminado)
❚ Signature (impresso à medida)
❚ Aglomerado / MDF revestido a HPL
❚ Aglomerado / MDF melamínico
❚ HPL compacto
❚ Orlas

Aplicações
❚ Revestimentos interiores e portas em HPL
❚ Portas revestidas a HPL
❚ Cozinhas
❚ Cabines e cacifos
❚ Divisórias

POLYREY 
HPL – Termolaminado de Alta Pressão

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Rua Santa Marinha, 511,  Apartado 3, 4589-907 Rebordosa
224 157 370 / 939 181 710/1
224 110 809 
banema@banema.pt
www.banema.com

Banema – Madeiras e Derivados, S.A.

A BANEMA é distribuidor POLYREY para o mercado nacional. A nova colecção oferece soluções variadas e
seguras para todos os tipos de decoração interior, com excepcional riqueza decorativa: desde o standard até
aos desenhos mais vanguardistas. Com Signature personalize o espaço interior com impressões dos seus
desenhos e padrões.



MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Parque Industrial do Seixal, LT 15, Rua Rodrigo Sarmento de Beires nº1, 2840-068 Aldeia de Paio Pires
212 137 850
212 137 860
geral@gmais.com
www.gmais.com

G+…banho, Lda
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Av. Infante D. Henrique Lote 306-2, 
1950-421 Lisboa
218 315 600
218 315 699 
info.pt@gunnebo.com
www.gunnebo.pt

PEDRA D´OURO
Porcelânico

MORADA

TEL
FAX

EMAIL
SITE

Gunnebo Portugal, S.A.

R. Conselheiro Emídio Navarro, 1, 1950-062 Lisboa
218 317 030
218 317 021
ceec@dec.isel.ipl.pt
sites.isel.ipl.pt/ceec/cursos/

6ª Edição, Lisboa (ISEL)
De 3 a 25 de Outubro de 2008
Horário: 6ªs Feiras 18.30-22.30h e Sáb. 10-17h
Inscrição: 700 Euros (inscrições limitadas)

Temas:
❚ Campo de aplicação do novo RCCTE
❚ Requisitos mínimos
❚ Perdas térmicas superficiais e lineares
❚ Ganhos térmicos solares e interiores
❚ Ventilação natural e mecânica
❚ Determinação das necessidades de energia útil
para aquecimento, arrefecimento, produção de
águas quentes sanitárias e das necessidades
globais de energia primária
❚ Requisitos da qualidade térmica, Ni, Nv e Nt
❚ Realização de um projecto de térmica de uma
fracção autónoma de um edifício

Informações:
secretariado das 14 às 20h (fechado em Agosto)

Organização:
❚ Eng.º Grandão Lopes, responsável científico, ISEL,
Eq. Prof. Adjunto/LNEC, Invest. Principal
❚ Eng.º Oliveira Afonso, Coordenador geral

Natureza, Tecnologia e Modernidade em sintonia,
originam novos conceitos de espaço e conforto. 
Pedra D’Ouro é uma nova colecção da Recer, em
porcelânico, que se inspira na pedra para criar um
produto único no seu género, destinado a quem
procura uma nova linguagem nas proporções
harmoniosas entre as cores e a forma.
Afirmando-se como conjunto de soluções em
pavimento e revestimento (interior e exterior),
Pedra d’Ouro é apresentada em formato 30x60 que
suporta três cores (neutro, bege e castanho) e três
acabamentos (natural, natural rectificado e semi-
polido. Degrau e rodapé complementam a gama,
onde as faixas e a peça decorada Pedra D’Ouro Neo
lhe conferem o cunho de modernidade.

❚ Porcelânico Esmaltado;
❚ Estrutura de pedra suave;
❚ Serigrafias de destonificação ou protecção 
e decorativa;
❚ Côr mais forte em base corada.

TÉRMICA DE EDIFÍCIOS
Aplicação do Novo RCCTE 
a Projectos de Edifícios
Curso de Especialização

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

CEEC – Centro de Estudos 
de Engenharia Civil do ISEL

Praceta José Régio 8 A
2720-330 Amadora 
214 748 709
214 751 367
ajasom@ajasom.net
www.ajasom.net

❚ Sistemas integrados de cinema em casa de
referência para ambientes sonoros de alta qualidade.
❚ Estudo e tratamento acústico de salas.
❚ Serviço de apoio e consultadoria a
projectos/acompanhamento de obra.
❚ Importação e distribuição equipamentos
das mais prestigiadas marcas.
❚ Principais marcas de Cinema – Meridian  
e Stewart-Film.

Com o evoluir dos tempos o espaço da casa de
banho foi sofrendo inovações e deixou de ser
uma divisão deixada em segundo plano para
passar a ser uma área com preocupações
decorativas.

Em resposta a esta exigência a nível criativo a
G+ aposta em Design forte, apelativo e inovador.

SISTEMA INTEGRADO
DE CINEMA
Som e Imagem

DISEGNO
Ceramica

MORADA

TEL
FAX

EMAIL
SITE

Ajasom, Lda.

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Apartado 20, 3771-953 Oliveira do Bairro
234 730 500
234 730 502
recer@recer.pt
www.recer.pt

Recer, S.A.

Linha «Piatti Doccia» Chocolate Anti-Slip

Linha Sfera

Linha Ovo

Este equipamento permite regular o acesso 
de forma controlada e garantir a unicidade 
de passagem, associando um design atractivo 
à segurança efectiva das instalações.

AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS SÃO:
Segurança Grande fluxo de utilizadores
Controlo de acesso bi-direccional, equipado com
sofisticado sistema de sensores para a detecção 
de entradas não autorizadas ou forçadas.
Design Efeito de barreira reduzido
Passagem livre de 550mm e 900mm de acordo com
os regulamentos DDA e ADA de incapacitação.
Equipamento baseado num mecanismo flap.
Opções Materiais alternativos para a personalização
do topo. Possibilidade de integração de leitores de
controlo de acesso.
Aplicações Edifícios de serviços, industriais e
aeroportos.

SPEEDSTILE FL
Acesso controlado de pessoas
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MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Parque Industrial do Seixal, LT 15, Rua Rodrigo Sarmento de Beires nº1, 2840-068 Aldeia de Paio Pires
212 137 850
212 137 860
geral@gmais.com
www.gmais.com

G+…banho, Lda

VISENTIN
Gama para banho

Chuveiro Emozioni 607x40

Misturadora Ice de lavatório em acrílico transparente 250x110

Colunas Ice Light  com e sem cromoterapia 2150x512

A transparência aliada à cor e aos materiais puros transmitem emoções que ajudam a combater as tensões
diárias. Esta é mais uma aposta da G+ por respeitar as nossas exigências de qualidade e design.

O Congresso de 1948, realizado pelo então Sindicato
Nacional dos Arquitectos, constitui um marco fundamental
na vida dos arquitectos portugueses. 
Momento de viragem na reconquista da liberdade de
expressão, contou com uma larguíssima participação da
classe que o elegeu como espaço de afirmação da
arquitectura moderna, sem constrangimentos nem
obrigatoriedades de estilo, reclamando a industrialização 
e a participação dos arquitectos: à escala da cidade; no
ordenamento do território; na resolução do problema 
da habitação. As «Teses» constituem, por isso, um valioso
documento de uma surpreendente actualidade.
Com esta edição fac-similada é oferecido “Testemunhos
1948-2008”, um DVD que contém entrevistas a alguns 
dos intervenientes no Congresso.

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Travessa do Carvalho, 23 , 1249-003 Lisboa 
213 241 110 
213 241 101 
presidencia@ordemdosarquitectos.pt
www.arquitectos.pt

Ordem dos Arquitectos 

«TESES» DO 1.º CONGRESSO NACIONAL DE ARQUITECTURA
Edição Fac-similada

1.º CONGRESSO NACIONAL 
DE ARQUITECTURA
EDIÇÃO FAC-SIMILADA
Julho 2008, 
por ocasião do 10.º aniversário 
da Ordem dos Arquitectos

ENSAIOS
Ana Tostões
Ana Isabel Ribeiro
Francisco da Silva Dias
Nuno Teotónio Pereira 

ISBN
978-972-8897-27-7
P.V.P.
15¤
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«OS LUSIADAS» DE LUÍS DE CAMÕES

FAC-SIMILE DA PRIMEIRA EDIÇÃO D’OS LUSÍADAS
DE 1572;
DESTA OBRA, LIMITADA E NUMERADA, FAZEM
PARTE 5000 EXEMPLARES NUMERADOS EM ÁRABE,
DE 1 A 5000 PARA COMERCIALIZAÇÃO E 300
EXEMPLARES NUMERADOS EM ROMANO, DE I A CCC.

UMA OBRA · UM PATRIMÓNIO · UM LEGADO
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DESEJO RECEBER:
(Assinale com X)

Obra “Os Lusíadas” pelo valor unitário de ¤299,00.

PREENCHER A MAIÚSCULAS

ENVIAR POR FAX PARA O N.º (+351) 218 962 272

NOME

MORADA 

CÓDIGO POSTAL 

–
TELEFONE E-MAIL

Expresso a minha autorização para tratamento e divulgação dos dados pessoais solicitados, para nomeadamente continuar a receber
informações da empresa promotora, no âmbito comercial e de marketing. (lei n.º67/98, de 26 de Outubro).

❚ MEMBRO Nº

ESTA OBRA É ENRIQUECIDA COM EXTRA TEXTOS
❚ Retrato de Luís Vaz de Camões, assinado «Fernando Gomes fez em Lxª»

❚ Nota de edição

❚ Bibliografia do exemplar reproduzido (Biblioteca geral da Universidade de Coimbra)

❚ Ensaio sobre a primeira edição d’Os Lusíadas – 1572, Prof. Dr. David Jackson (Yale University)

❚ Biografia de Camões pelo Prof. Dr. Aníbal Pinto de Castro

❚ Prefácio do Prof. Dr. José Hermano Saraiva

❚ Fotografias de peças em porcelana com versos d’Os Lusíadas

❚ Ilustrações aos dez cantos e uma Súmula por renomados artistas plásticos de todos 

os Países da Comunidade de Língua Portuguesa

CANTO I – Roberto Chichorro, Moçambique, Acrílico s/tela 

CANTO II – Mito, Cabo Verde, Técnica Mista s/tela

CANTO III – Helena Justino, Portugal, Óleo s/tela

CANTO IV – António Ole, Angola, Acrílico s/tela

CANTO V – Alfredo Luz, Portugal, Técnica Mista s/tela

CANTO VI – Manuela Jardim,Guiné, Óleo s/tela

CANTO VII – Dília Samarth, Angola, Acrílico s/tela

CANTO VIII – Cláudia Lima, Brasil, Óleo s/tela

CANTO IX – Jorge Gumbe, Angola, Acrílico s/tela 

CANTO X – Migui, Timor, Acrílico s/tela 

SÚMULA – Xavier, S.Tomé e Príncipe, Acrílico s/tela 

PREÇO
P.V.P. 390¤, PARA MEMBROS DA ORDEM 299¤
Por se tratar de uma edição limitada e numerada, as encomendas serão satisfeitas rigorosamente por ordem de recepção. Pagamento efectuado no acto da entrega. 

2 OFERTAS
❚ CERTIFICADO COM O Nº DO LIVRO; NOME(S) DO(S) PROPRIETÁRIO(S) E DATA DE AQUISIÇÃO
❚ DESP.ENVIO

OBSERVAÇÕES
❚ Ficha Técnica: 433 páginas, papel Munken 150gr , papel Couché Mate 200gr, encadernação de luxo com gravação a ouro na capa e lombada, formato 45x240x340mm.
❚ Esta edição faz parte de um projecto desenvolvido pela GSPIE

MORADA
TEL
FAX

EMAIL

Av. D. Jõao II, Lt.1.16.05, 5º A, Parque das Nações, 1990–083 Lisboa
218 962 270/1
218 962 272
lusiadas@especial.pt

Especial – Serviços, Publicidade e Com. Lda
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I. PRÉMIO
1. O “Prémio Secil de Arquitectura 2008”, atribuído
através de um concurso nacional, tem como  objectivo
incentivar e promover o reconhecimento público de
autores de obras que, incorporando o material que
constitui o núcleo da actividade da Secil - o cimento -
constituam peças  significativas no enriquecimento
da arquitectura portuguesa. 

2. A atribuição do Prémio é feita por um Júri, com a
composição e nos termos que constam do presente
regulamento. 

3. O “Prémio Secil de Arquitectura 2008” consta de: 
❚ diploma(s) e troféu(s) a ser(em) entregue(s) ao(s)
autor(es) em cerimónia pública; 
❚ uma placa em material imperecível para ser
colocada na obra premiada; 
❚ uma quantia pecuniária no valor de 50 000
(cinquenta mil) euros. 

II. CONCURSO
A. OBRAS CONCORRENTES
Podem participar no “Prémio Secil de Arquitectura
2008” edifícios e conjuntos arquitectónicos que, em
simultâneo: 
a) os seus autores considerem terem sido concluídas
durante os anos de 2006 ou 2007, qualquer que seja
o país onde tenham sido executadas; 
b) sejam da integral autoria de arquitectos que
estejam inscritos como membros efectivos da Ordem
dos Arquitectos;
c) utilizem o betão armado como elemento
predominante das suas estruturas  resistentes. 

B. JÚRI
1. O Júri do “Prémio Secil de Arquitectura 2008”
é constituído:
a) Por um arquitecto, designado conjuntamente pela
Ordem dos Arquitectos e pela  Secil, que assume a
função de Presidente;
b) Por quatro arquitectos, cada um deles nomeado
por cada uma das seguintes  entidades: 
❚ Ministério da Cultura
❚ Associação Nacional de Municípios Portugueses
❚ Secção Portuguesa da Associação Internacional 
dos Críticos de Arte
❚ Ordem dos Arquitectos
c) Pelo arquitecto autor do Projecto vencedor do
Prémio Secil Arquitectura de 2006, que representará
a Secil;
d) Pelo arquitecto autor do projecto vencedor do
Prémio Secil Arquitectura 2004.

2. Não poderão ser candidatas obras em que tenham
participado, em qualquer das fases da sua
elaboração, arquitectos que façam parte do Júri ou
tenham com eles relações de parentesco até ao
segundo grau das linhas directa ou colateral e ainda
arquitectos associados ou colaboradores
permanentes dos membros do Júri. 

C. PROCESSO
O processo de atribuição dos “Prémio Secil de
Arquitectura 2008” é o seguinte: 

1. Cada elemento do Júri nomeia até três obras; 
os seus autores devem ser informados por escrito 
e, caso expressamente o aceitem e enviem a
documentação referida em D – 2., as obras
respectivas consideram-se nomeadas. 

2. Além das obras referidas em C - 1, consideram-se
também nomeadas as obras voluntariamente
apresentadas a concurso pelos seus autores até 
18 de Agosto de 2008 e que obtenham pelo menos
quatro votos favoráveis do Júri, em votação
expressamente executada para o efeito. 

3. Do conjunto das obras nomeadas é escolhida, 
por votação, a obra premiada. 

4. As escolhas e as votações devem ser feitas por
sistema secreto sempre que algum membro do Júri 
o requeira. 

5. As reuniões do Júri são restritas aos elementos que
o compõem, devendo das mesmas ser lavrada acta. 

6. Todas as deliberações são tomadas por voto
maioritário dos elementos presentes, com um
mínimo de cinco votos favoráveis na deliberação de
atribuição do Prémio. 

7. Das decisões do Júri não há recurso. 

D. APRESENTAÇÃO 
DAS OBRAS
1. Os concorrentes que apresentem obras por sua
iniciativa devem: 
a) Assegurar a completa identificação do projecto e 
a respectiva autoria (informação a incluir no adiante
designado dossier síntese) assim como fazer prova
de que é membro efectivo da Ordem dos Arquitectos; 
b) Documentar as soluções com os elementos
gráficos, digitais e escritos suficientes para a
caracterização e definição da obra, incluindo
memória descritiva, desenhos e fotografias. 
c) Apresentar os elementos de suporte à candidatura
que se encontram em anexo a este Regulamento.

2. Para serem considerados nomeados, os autores
das obras escolhidas directamente pelo Júri devem
fazer chegar à sede da Ordem dos Arquitectos, num
prazo de 15 dias, contados a partir da recepção da
correspondente solicitação: 
a) declaração da aceitação da nomeação; 
b) documentação indicada em a) e b) de D – 1. 

3. Os envios de documentação pelo correio devem ser
feitos com aviso de recepção; das entregas directas
deve ser solicitado o correspondente recibo, que deve
indicar sempre a data.

E. EXPOSIÇÃO, CATÁLOGO,
DIPLOMAS E TROFÉU
1. A Ordem dos Arquitectos e a Secil organizarão uma
exposição monográfica sobre a obra premiada e
publicarão o respectivo catálogo monográfico. 

2.  Além do(s) diploma(s) e troféu(s) que cabe(m) ao(s)
vencedor(es), serão também entregues diplomas e
troféus ao Gabinete de Projecto, ao Empreiteiro e ao
Dono da Obra vencedora. 

III. RESPONSABILIDADES
1. É da inteira e única responsabilidade da Secil, como
entidade organizadora: – a escolha dos locais e
critérios de organização da exposição e de execução
do catálogo; – os critérios e operações de divulgação
do Prémio, exposição e catálogo. 

2. A entidade organizadora não aceita quaisquer
responsabilidades adicionais em relação às
explicitamente assumidas neste Regulamento,
directa ou indirectamente decorrentes deste
“Prémio Secil de Arquitectura 2008”. 

3. Seja pelo acto de se apresentarem a concurso, seja
pelo acto de aceitação de uma escolha do Júri para
nomeação, os autores aceitam integralmente o
conteúdo do presente Regulamento, bem como o uso
que for decidido dar a imagens e referências das
obras nomeadas, quer na exposição quer no catálogo. 

4. Salvo indicação explícita em contrário, para
eventuais assuntos específicos, todos os contactos
devem ser feitos para: 
ORDEM DOS ARQUITECTOS 
Travessa do Carvalho, 21-25 
1249-003 Lisboa 
cultura@ordemdosarquitectos.pt

TEL.: 213 241 110
FAX: 213 241 101

ANEXO
DOCUMENTOS DE SUPORTE À CANDIDATURA

A. PAINÉIS SÍNTESE
No máximo constituídos por sete peças, devendo 
ser usado o formato A2. No caso do concorrente
considerar necessário, admite-se a apresentação 
de duas peças em formato A1, mantendo-se
constante o número máximo de peças desenhadas 
a apresentar (sete);

B. SUPORTES DIGITAIS 
11. TEXTOS
Pequena Memória Descritiva com um máximo de 1000
caracteres e Ficha Técnica de Obra com a
especificação das autorias, co-autorias,
colaborações, especialidades, datas, etc.
Material a entregar: Ficheiros digitais em formato .DOC.

2. DESENHOS
Peças principais: Desenhos técnicos que
representam a obra - Plantas, cortes e alçados mais
representativos.
Peças secundárias: Perspectivas, Axonometrias,
Renderings - peças que complementam a informação
dos desenhos principais.
Material a entregar:
Ficheiros vectoriais em formato .EPS ou .AI (Adobe
Illustrator) com informação e dimensões adequadas
ao tamanho da publicação (anotações, tramas e
espessuras de traços à escala do A4).

3. FOTOGRAFIAS:
Fotografias (mínimo 4, máximo 8) que documentam
os vários espaços da obra (exterior e interior)
Material a entregar:
Ficheiros bitmap em formato .TIF com um mínimo de
300 dpi de resolução e dimensões que permitam a
publicação de imagens com tamanho aproximado ao
A4 (21 cm X 29,7 cm)

C. DOSSIER SÍNTESE
Dossier formato A4, em quadruplicado, que sintetiza
o projecto e onde se incluem os elementos entregues
em suporte digital, nomeadamente ficha técnica da
obra, memória descritiva, imagens e/ou desenhos
técnicos. Os conteúdos e a respectiva paginação
serão da responsabilidade do autor, sendo que o
número de páginas permitidas não poderá exceder 
as 16, incluindo capa e contracapa.
nota: As folhas dobradas não serão consideradas;

Enviar a documentação indicada em A e B dirigida ao
Júri do Concurso e mencionando o remetente e
conteúdo, de modo à mesma dar entrada na sede da
Ordem dos Arquitectos até 18 de Agosto de 2008.
Deverão ser utilizados envelopes e tubos resistentes
para evitar possíveis danos na documentação referida.
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