
Arquitectura  
em Outubro

 01 OUT ARQ OUT
   abertura da 3ª edição do mês da arquitectura
   VáriOs lOcais | área MeTrOpOliTana dO pOrTO

   www.oasrn.org/arqout

 05/06 OUT LISBON OPEN HOUSE
   visitas guiadas num fim-de-semana que celebra a arquitectura
   VáriOs lOcais | lisbOa

   www.trienaldelisboa.com

   WORKSHOP DE FOTOGRAFIA – PIScINA DAS MARéS
   workshop de fotografia, com orientação do fotógrafo sérgio 

jacques, que incidirá sobre a vertente da fotografia de 
arquitectura em espaços públicos

   casa da arqUiTecTUra | MaTOsinhOs | 10h00

   www.casadaarquitectura.pt

 07 OUT PRéMIO TÁVORA
   conferência do vencedor da 8ª edição
   lançamento da 9ª edição
   salãO nObre da câMara MUnicipal de MaTOsinhOs | MaTOsinhOs | 22h00

   www.oasrn.org

 08 OUT cOMEMORAçõES DO DMA ‘13
   abertura oficial das comemorações do dia mundial  

da arquitectura 
   lançamento da 2ª edição de a tua casa 

inauguração da exposição crónicas de arquitectura 
pátio ambulante na oa 
open day na livraria a+a

   sede da OrdeM dOs arqUiTecTOs | lisbOa | 18h00

   www.arquitectos.pt | www.facebook.com/patio.ambulante | www.livrariaamaisa.pt

 09 OUT #046 EM TRÂNSITO Battle of Ideas 2013 – PoP uP 
InterventIons: don’t BelIeve the hyPe?

   debate | vários participantes
   planO b | pOrTO | 21h30

   www.oasrn.org | www.battleofideas.org.uk

 10 OUT SESSÃO cOMEMORATIVA DOS 150 ANOS  
DE ASSOcIAçõES PROFISSIONAIS DE ARQUITEcTOS

   inauguração da exposição das arquitecturas populares  
no norte de portugal até à “modernidade” em guimarães

   sOciedade naciOnal de belas arTes | lisbOa | 18h00

   www.arquitectos.pt | www.snba.pt

 12 OUT VÊ ARQUITEcTURA
   visita guiada à exposição das arquitecturas populares  

no norte de portugal até à “modernidade” em guimarães  
por antónio menéres

   sOciedade naciOnal de belas arTes | lisbOa | 11h30

   www.arquitectos.pt

    OFIcINA cINEMA
   micro-curtas espaciais
   casa da arqUiTecTUra | MaTOsinhOs | 15h00

   www.casadaarquitectura.pt

 15 OUT TRABALHAR cOM ARQUITEcTOS
   campanha nacional de sensibilização da opinião pública para 

a arquitectura e a sua importância na qualidade de vida das 
cidades e dos que as habitam

   www.trabalharcomarquitectos.com

 17 OUT ARQUITEcTURA HOJE
   a oa-srs vai lançar uma publicação intitulada arquitectura 

hoje, que propõe assumir, através de um conjunto de textos  
reflexivos, um olhar abrangente sobre a arquitectura 

   sede da OrdeM dOs arqUiTecTOs | lisbOa | 19h00

   www.oasrs.org 

 17 OUT AcTOS (IM)PRÓPRIOS – SAíDAS cRIATIVAS EM 
ARQUITEcTURA

   debate | vários participantes
   cineMa passOs ManUel | pOrTO | 21h30

   www.oasrn.org 

 19 OUT OFIcINA MÚSIcA
   música e arquitectura
    casa da arqUiTecTUra | MaTOsinhOs | 15h00

   www.casadaarquitectura.pt

 21 OUT A TUA cASA – LIKE ARcHITEcTS
   conferência e inauguração da exposição
   sede da OrdeM dOs arqUiTecTOs | lisbOa | 21h30

   www.arquitectos.pt 

 23 OUT cONSTRUIR NO cONSTRUíDO 
   debate | barbas lopes arquitectos e aurora arquitectos
   sede da OrdeM dOs arqUiTecTOs | lisbOa |  21h30

   www.arquitectos.pt

 24 OUT A cIDADE RESGATADA,  
REABILITAR A cIDADE (RE)DESENHANDO-A

   seminário internacional
   casa das arTes | pOrTO | 09h30

   www.oasrn.org | www.norte41.org

 25 OUT  APRESENTAçÃO J-A
   lançamento do número #248
   sede da Trienal de arqUiTecTUra de lisbOa | lisbOa | 19h00

   www.arquitectos.pt | www.jornalarquitectos.pt

 26 OUT OFIcINA TEATRO
    mecânica dos corpos
    casa da arqUiTecTUra | MaTOsinhOs | 15h00

   www.casadaarquitectura.pt

 31 OUT ENcERRAMENTO DO DMA ‘13
   encerramento oficial das comemorações do dia mundial  

da arquitectura
    apresentação das obras seleccionadas no habitar portugal 09_11
   closing day na livraria a+a
   sede da OrdeM dOs arqUiTecTOs | lisbOa | 17h00 

   www.arquitectos.pt | www.habitarportugal.org | www.livrariaamaisa.pt

   JAE – JÓVENES ARQUITEcTOS ESPAñOLES
   inauguração da exposição
   MUseU naciOnal sOares dOs reis | pOrTO | 18h00

   www.oasrn.org | www.mostraespana2013.com

   
   ainda eM OUTUbrO ’13 

   cLOSE, cLOSER NA SEDE DA TRIENAL  
DE ARQUITEcTURA DE LISBOA

   paláciO sinel dOs cOrdes | lisbOa

   www.trienaldelisboa.com/pt

   ITINERÁRIOS PÁTIO AMBULANTE
   VáriOs lOcais | lisbOa 

   vwwww.facebook.com/patio.ambulante

 
   + info
   www.arquitectos.pt | www.oasrn.org | www.oasrs.org

parceiros institucionais patrocinadores apoio
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