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Os Arquitectos Mudam a Cidade é o tema 
escolhido pela UIA/União Internacional de 
Arquitectos para celebrar o Dia Mundial da 
Arquitectura em 2012.

Com este tema a UIA junta-se ao movimento 
iniciado pela ONU/Organização das Nações 
Unidas com a campanha urbana mundial 
denominada Melhor cidade, mais qualidade  
de vida.

As cidades devem procurar mudanças 
fundamentais por forma a oferecer um ambiente 
urbano mais qualificado e sustentável a todos 
os cidadãos. Os arquitectos são actores 
determinantes neste processo, capazes de 
equacionar projectos, instrumentos e soluções 
para tais mudanças.

É pelas cidades, designadamente no quadro da 
Regeneração e Sustentabilidade Arquitectónica 
e Urbana, e é pela prestação de serviços de 
arquitectura aos cidadãos, designadamente aos 
menos favorecidos ou àqueles que ainda habitam 
em condições insatisfatórias, que passará, mais 
tarde ou mais cedo, grande parte do futuro dos 
arquitectos em Portugal.

Por isso, o Dia Mundial da Arquitectura será 
pretexto para a adesão da Ordem dos Arquitectos 
à campanha I’m a city changer da ONU-Habitat  
e para insistir na urgência de uma Política 
Pública de Arquitectura no nosso País, enquanto 
instrumento fundamental para a melhoria  
e sustentabilidade do ambiente construído  
nas nossas cidades e território. 

Durante o mês de Outubro decorrerão, também, 
um conjunto de actividades em âmbitos distintos 
da Arquitectura, sempre na perspectiva da sua 
aproximação aos cidadãos (e vice-versa)  
e de evidenciar a sua relevância como recurso  
socio-cultural e económico fundamental  
ao serviço de todos.

Outubro
SESSÃO DE ABERTURA DMA’12 
Abertura oficial + Conferência do Vencedor  
da 7ª edição do Prémio Távora

Cerimónia oficial de abertura das comemorações do DMA’12  
e conferência “Luanda por Terra, Água e Ar” por Paulo Moreira, 
vencedor da 7ª edição do Prémio Fernando Távora. Lançamento 
da 8ª edição, com a apresentação do júri e do novo regulamento.  
Arranque oficial da 2ª edição do ARQ OUT, Mês da Arquitectura 
(1 - 31 de Outubro, vários locais do grande Porto e região norte).  

Salão Nobre da Câmara Municipal de Matosinhos | Matosinhos | 22h00  
+ www.arquitectos.pt | www.oasrn.org

#042 EM TRÂNSITO Battle of Ideas – From Renaissance  
to Shrinkage: What future for the European city 
Debate
Plano B | Porto | 21h30 
+ www.oasrn.org  | www.battleofideas.org.uk

IAP20 – EM BUSCA DA ARQUITECTURA DO SÉC. 20 
Exposição [até 14 Out]

A exposição em busca da arquitectura do séc. 20 é uma 
apresentação do projecto “Inquérito à arquitectura do século xx em 
Portugal”. No conjunto são apresentadas 72 obras de arquitectura 
do séc. 20 (60 organizadas cronologicamente e 12 em destaque).

Em simultâneo com a apresentação da exposição IAP20 será 
organizada uma visita guiada (dia 20) ao perímetro envolvente 
do edifício. A visita será destinada a profissionais e público mais 
generalista interessado nos temas da arquitectura.

Edifício Atrium Saldanha | Lisboa | 18h00 
+ www.arquitectos.pt

LISBOA OPEN HOUSE 
Mais de 50 espaços a visitar gratuitamente 
Lisboa  
+ www.trienaldelisboa.com

VÊ ARQUITECTURA 
Visita guiada por Filipe Balestra
Cova do Vapor | Trafaria | 11h00 
+ www.arquitectos.pt

DESAFIOS URBANOS’12 - MVRDV 
Conferências
8  Moderação por Jorge Carvalho | Exponor | Porto | 18h30 
9  Moderação por Luís Santiago Baptista | Fil | Lisboa | 18h30 
+ www.arquitectos.pt | www.espacodearquitectura.com

ACTOS (IM)PRÓPRIOS – Saídas criativas em arquitectura 
Debates
Cinema Passos Manuel | Porto | 21h30 
+ www.oasrn.org

#09 CLUBE ADDICT Architects Beyond Architecture
Debates
Biblioteca da Fundação de Serralves | Porto | 16h30-18h30 
+ www.oasrn.org | www.addict.pt 

VÊ ARQUITECTURA
Visita guiada por Nuno Morais
Bairro do Intendente | Lisboa | 11h00 
+ www.arquitectos.pt

A TUA CASA – JOSÉ ADRIÃO ARQUITECTOS 
Exposição [até 29 Out] e Conferência

A TUA CASA convoca os arquitectos portugueses a expor o seu 
trabalho na sede nacional da OA.

Em 2013 a galeria estará disponível todos os meses - durante uma 
semana – para que os membros da OA, individualmente ou em con-
junto, partilhem  a suas visões da arquitectura e do mundo. A exposição 
inaugura com uma conferência no auditório Nuno Teotónio Pereira.

A montagem e desmontagem da exposição é da total responsabili-
dade dos autores da proposta.

As candidaturas para as 12 iniciativas de 2013 estarão abertas  
até ao final de Novembro de 2012 através do email  
dp@ordemdosarquitectos.pt.

Lançando o mote, o CDN da OA convidou José Adrião Arquitectos 
a explorar o formato deste ciclo.

Travessa do Carvalho, 23 | Lisboa | 21h30  

+ www.arquitectos.pt

VÊ ARQUITECTURA 
Visita guiada por João Vieira Caldas
Perímetro envolvente do Atrium Saldanha | Lisboa | 11h00  
+ www.arquitectos.pt

VÊ ARQUITECTURA
Visita guiada por Atelier Artéria
Bairro da Mouraria | Lisboa | 11h00 
+ www.arquitectos.pt

PAOLO PORTOGHESI 
Conferência
Grande Auditório do ISCTE | Lisboa | 18h30 
+ www.arquitectos.pt

NOVO BA E INTRAMUROS 
Lançamento e Encontro
As seis edições/ano do ba, temáticas, terão novas rúbricas 
e abertura à participação dos membros através de um “call 
for papers”. A selecção dos textos recebidos resultará na sua 
publicação num próximo número.

À palavra escrita associa-se a palavra falada: no momento da apre-
sentação pública de cada ba acontecem encontros à volta do tema 
aí versado. Quem escreve no ba também fala. Quem não escreveu 
participa também no encontro e faz ouvir a sua voz “IntraMuros”. 

Travessa do Carvalho, 23 | Lisboa | 21h30  
+ www.arquitectos.pt

EDUARDO SOUTO DE MOURA  
CONCURSOS 1979-2011 
Exposição [até 13 Nov]
Um dos mais prestigiados arquitectos portugueses e Prémio 
Pritzker da arquitectura, Eduardo Souto de Moura, apresenta na 
Sociedade Nacional de Belas Artes uma importante exposição de 
arquitectura que sintetiza os vários concursos desenvolvidos pelo 
atelier no período de 1979 a 2011.  

Esta exposição conta com o apoio institucional da Universidade 
Lusófona e Ordem dos Arquitectos.

Sociedade Nacional de Belas Artes | Lisboa | 18h00 

+ www.arquitectos.pt | www.snba.pt

#043 EM TRÂNSITO Monique Eleb Architectures de 
l’habiter en Ile de France. Généalogie. 1945-2010 
Conferência
Casa da Música, Sala 2 | Porto | 22h00 

+ www.oasrn.org | www.ceau.arq.up.pt 

VÊ ARQUITECTURA 
Visita guiada por Tiago Silva Dias 
Terreiro do Paço/Pátio da Galé | Lisboa | 11h00 
+ www.arquitectos.pt

SURVEY ON ARCHITECTURAL POLICIES IN ARCHITECTURE  
Apresentação pública do livro
Travessa do Carvalho, 23 | Lisboa | 17h30 
+ www.arquitectos.pt

SESSÃO DE ENCERRAMENTO DMA’12 
Encerramento oficial + Atribuição de títulos  
de Membros Honorários
Cerimónia oficial de encerramento das comemorações do 
DMA’12, a decorrer na sede da OA, onde serão entregues 
os títulos de membros honorários a vários arquitectos(as) 
e entidades cujo percurso em muito prestigia o universo da 
arquitectura. Na mesma data será sinalizada a sala Porfírio  
Pardal Monteiro, também ela localizada na sede da Ordem  
dos Arquitectos, homenageando assim o trajecto notável  
deste arquitecto.

Travessa do Carvalho, 23 | Lisboa | 18h30 
+ www.arquitectos.pt
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