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PRÉMIO

ARQUITECTURA_COZINHAS_MENOS DE TRINTA

RESPOSTAS ÀS QUESTÕES LEVANTADAS PELOS CONCORRENTES

(As questões recebidas foram agrupadas segundo as temáticas mais recorrentes; espera-se, 
assim, dar resposta a todas as dúvidas colocadas pelos interessados, esclarecendo ainda 
todos aqueles que não tenham tido oportunidade de formular nenhuma pergunta. O atraso 
na publicação destas respostas fica a dever-se à dificuldade em encontrar algumas imagens 
suficientemente ilustrativas para satisfazer a questão 23).

1- O concurso pressupõe inscrição?

Não; considera-se automaticamente inscrito quem participar no acto de 
entrega, seja via correios seja pessoalmente.
2- Como é atribuído o código de participação? Estão os concorrentes envolvidos nesse processo? Ou cabe 
ao Jornal Arquitectos a sua atribuição? 

Não caberá ao   Jornal Arquitectos   a atribuição do código de   Identificação do   
Concorrente. Como se pode ler no Regulamento do Prémio, 

“A apresentação das propostas é anónima. Um código, composto por 
três letras e quatro números, não repetidos, deve ocupar o canto 
inferior direito do painel, identificando o(s) concorrente(s). A estes três 
painéis são juntos dois envelopes A4,  identificados com o código 
no  verso:  [...]  o  segundo  terá  escrito  Identificação  do 
Concorrente,  e conterá  a identificação do(s) concorrente(s),  nome, 
morada e contacto telefónico e electrónico), fotocópia de documentos 
comprovativos  dos  respectivos  estatutos  [Arquitecto(s)  ou 
Estudante(s) de Arquitectura] bem como fotocópia de documentos de 
identificação comprovando o nascimento (de todos os elementos, 
no caso deassociações, formais ou informais, de concorrentes) depois 
de 1980. Os envelopes são fechados e embrulhados, juntamente com 
os painéis,  numa embalagem que deverá ter  escrito,  pelo  exterior, 
para ser enviada por CTT ou entregue pessoalmente:

PRÉMIO ARQUITECTURA/COZINHAS/MENOS DE TRINTA
Ordem dos Arquitectos
Travessa do Carvalho, 23
1249-003 Lisboa



No  caso  da  entrega  ser  feita  pessoalmente,  o  interessado  deve 
solicitar um recibo que o certifique.”

3- Sou estudante de Arquitectura de Interiores. Posso participar? E um Designer de Interiores e 
Equipamento?

Os  estudantes  ou  licenciados  em  Arquitectura  de  Interiores,  bem  como 
estudantes ou licenciados em Design de Interiores e Equipamento, desde que 
nascidos depois de 1980, poderão participar. 

4- O concurso está aberto a participantes estrangeiros?

O Prémio está aberto a participantes estrangeiros (arquitectos ou afins ou 
estudantes de arquitectura ou áreas afins),  desde que nascidos depois de 
1980. 

5- Estão habilitados a participar no concursos indivíduos nascidos em 1980? Ou só são aceites propostas 
de concorrentes que nasceram a partir de 1981?

O Regulamento é claro, neste ponto, “O Prémio destina-se exclusivamente 
a [...] nascidos depois de 1980”. Logo, a “fronteira” abrirá a partir de 01 de 
Janeiro de 1981.
 

6- É possível submeter duas propostas? Uma para a cozinha pombalina e outra para a cozinha de 1960? E 
participar em apenas uma das categorias? É possível?

O Regulamento é também claro, neste ponto,
 

“O Prémio apresenta duas categorias de espaços de cozinha 
preexistentes a submeter a adaptações; um, do séc. XVIII, mais antigo 
e qualificado (Cozinha pombalina), [...] e outro, menos   marcado, 
proposto pela imobiliária corrente dos anos de 1960 (Cozinha 
indiferenciada).
Cada concorrente (ou grupo associado para concorrer) poderá apenas 
apresentar uma proposta para cada uma das categorias.”

Portanto, e em resumo: é possível submeter duas propostas, uma para a 
cozinha pombalina e outra para a cozinha indiferenciada, bem como 
participar em apenas uma das categorias.

7- A proposta deve assumir as dimensões e os vãos das plantas disponibilizadas ou servem apenas como 
referência?

Uma vez que os espaços propostos para este exercício se tratam de situações 
pré existentes, os vãos que se relacionam com o exterior não poderão ser 
alterados; os vãos interiores, pelo contrário, poderão ser reconfigurados ou 
anulados.



8- Na informação disponibilizada pelas marcas patrocinadoras, nos respectivos sites, elas não nos 
fornecem móveis tipo, apenas esquemas diagramáticos com medidas onde os equipamentos das 
respectivas marcas encaixam. É apenas esta a informação de que dispomos para a elaboração das 
propostas, ou existe algum sítio específico onde se pode aceder a tal informação? Se sim, qual? Caso 
contrário criamos, nós concorrentes, o mobiliário necessário?

O objecivo do concuso é, entre outros, esse mesmo: criar o enquadramento 
físico necessário, de modo a adaptar os espaços préexistentes, tendo como 
obrigatoriedade a utilização de “equipamentos” das marcas patrocinadoras.

9- Na informação disponibilizada pelas marcas patrocinadoras, nos respectivos sites, elas não nos 
fornecem informações sobre lava-louças, ou balcões de apoio. Existe algum sítio específico onde se pode 
aceder a tal informação? Se sim, qual? Caso contrário colocamos, nós concorrentes, o equipamento 
necessário ao funcionamento da cozinha, mais concretamente lava-louças e balcões de apoio?

Caberá aos concorrentes definir todos os balcões e armários, considerados 
necessários à regular utilização da futura “cozinha”, propondo o equipamento 
que não seja  comercializado pelas  marcas  patrocinadoras,  nomeadamente 
lava-louças e/ou outros. 

10- A escala de apresentação é a escala 1:50, contudo, contando com a especificação de diferença de 
material que a escala permite, qual é o grau de pormenor necessário apresentar em relação à 
representação esquemática? Será necessário, por exemplo, indicar as canalizações, indicação da extração 
de fumos, gás, sistema eléctrico,etc?

Pretende-se um Estudo de Arquitectura para adaptação de qualquer um dois 
tipos de espaço a “cozinha contemporânea”. Não parece haver, então, lugar 
à introdução de desenhos de especialidades (a não ser que as sugestões, por 
tão diferentes de situações mais normalizadas, exijam, por elas próprias, esse 
“comprovativo” da sua possibilidade de funcionamento). Ainda que alguns 
desses itens mereçam reflexão, nesta fase (nomeadamente a “extração de 
fumos”), imagina-se que um simples tracejado e uma conveniente 
legendagem possam elucidar o júri quanto à viabilidade das soluções.

11- É permitido remover total ou parcialmente divisões? Por exemplo: despensa/espaço de arrumos?
 
Sim.

12- É permitido a alteração do pé-direito?

Sim, por diminuição de alturas existentes (com recurso a tectos falsos); não 
por alteração das “regras do jogo”.

13- É possível fazer alterações na estrutura?

Uma vez que os espaços sugeridos para este exercício se tratam de situações 
pré existentes, e na ignorância, por parte dos concorrentes, da “continuidade 
espacial do construído”, parece-nos extemporâneo propôr “alterações na 
estrutura”.

14- É permitido acrescentar paredes, ou painéis de sub-divisão do espaço?

Sim.



15- É possível remover a chaminé, total ou parcialmente?

Não, no caso da “cozinha pombalina”; sim, no caso da “cozinha 
indiferenciada”.

16- O revestimento de paredes pode de ser alterado? Existem algumas restrições? Ou alguma listagem 
que seja suposto seguir?

Os diferentes revestimentos escolhidos, em chãos, paredes e tectos, farão 
parte integrante das propostas a apresentar pelos concorrentes.

17- O naipe da Balay, Bosh, Gaggenau e Siemens tem que ser topo de gama ou podem ser mais 
modestas? Existem restrições?

O que se pretende é que os vários equipamentos a integrar nas propostas 
sejam “escolhidos a partir do naipe disponível pelas marcas patrocinadoras 
(Balay, Bosch, Gaggenau e Siemens) associadas para este objectivo”. Não 
existem quaisquer restrições quanto aos custos envolvidos.
 
18- Podemos alterar a localização de pontos de água?

Sim.

19- Podemos considerar um novo desenho para vãos interiores, janelas e portadas?

Uma vez que os espaços propostos para este exercício se tratam de situações 
pré existentes, os vãos que se relacionam com o exterior não poderão ser 
alterados; os vãos interiores, pelo contrário, poderão ser reconfigurados ou 
anulados.  Do mesmo modo, as janelas e portas/janelas que se relacionam 
com o exterior  não poderão ser alteradas,  sendo que as portas interiores, 
pelo  contrário,  bem  como  as  portadas,  poderão  ser  reconfiguradas  ou 
anuladas.

20- No que respeita à cozinha pombalina, é possível remover o apoio de pedra que originalmente servia 
para colocar cântaros, bilhas ou baldes de água?

O “apoio de pedra que originalmente servia para colocar cântaros, bilhas ou 
baldes de água”, pela sua especificidade histórica, deverá ser englobado no 
novo desenho da cozinha, ainda que relocalizado.

21- Os painéis de apresentação, de formato A3, necessitam de suporte rígido ou
basta a folha de impressão na sua apresentação?

Bastará a folha de impressão.

22- De que forma são anunciados os vencedores do concurso?

No site da Ordem dos Arquitectos; no site do JA/Jornal Arquitectos; no 
JA/Jornal Arquitectos #241 (Out/Nov/Dez).
 



23- Seria possível disponibilizarem as fotografias da cozinha pombalina? E da cozinha indiferenciada?

Juntam-se algumas fotos dos dois espaços preexistentes.

24- A proposta será  construída? Ou exibida em alguma feira de construção? Ou outra?

As propostas premiadas serão publicadas no JA/Jornal Arquitectos #241 
(Out/Nov/Dez).

25- Depois do dia 15 podemos continuar a fazer pequenas perguntas?

Por uma questão de logística, depois de Setembro, só poderemos responder a 
“grandes perguntas”.


