
A TUA CASA

Convoca os arquitectos a ocupar a sede nacional da OA.

Em 2014, pelo segundo ano consecutivo, a galeria estará disponível todos os meses – 

durante uma semana – para que os seus membros, individualmente ou em conjunto, 

partilhem as suas visões da arquitectura e do mundo. 

Cada uma das intervenções/ocupações/exposições poderá integrar outras áreas 

criativas que contribuam para uma leitura interdisciplinar. Na data da inauguração 

poderão ainda extender a ocupação ao auditório Nuno Teotónio Pereira, para apre-

sentação e debate das suas propostas.

Os custos de produção, montagens e desmontagens são da total responsabilidade 

dos proponentes.

PROCESSO DE CANDIDATURAS

A TUA CASA – 1 semana de galeria, 1 dia de auditório na sede da OA

Remeter um pdf (no máximo c/ 8 mgb de extensão) até 5 páginas onde constam:

1. Identificação dos proponentes com indicação do coordenador da candidatura 

e equipa de montagem/desmontagem. O coordenador deverá disponibilizar tele-

fone e email de contacto;

2. Título e síntese da proposta de ocupação da galeria com ilustrações/visualizações 

do projecto e descritivo que não deverá ultrapassar os 1000 caracteres c/espaços;

3. Descrição dos requisitos técnicos associados à montagem/desmontagem;

Data limite de envio das candidaturas

As candidaturas para as 12 iniciativas de 2014 estarão abertas até ao dia 15 de No-

vembro de 2013, através do email dp@ordemdosarquitectos.pt.

A CONSIDERAR

1. Planta e corte do edifício em anexo;

2. O período de montagem/desmontagem deverá ocorrer aos sábados, entre as 

09h00 e as 18h00, salvo indicação em contrário, nos finais de semana que antece-

dem e sucedem à semana de apresentação da ocupação/exposição;

3. A possibilidade de realização de uma conversa/conferência dos autores no dia da 

inauguração da ocupação/exposição (opcional);

4. O(s) proponente(s) assegura(m) que a galeria será entregue nas mesmas condições 

do empréstimo, ou seja, todos os trabalhos associados à montagem/desmontagem 

deverão salvaguardar que a galeria fica no exato estado de conservação em que foi 

encontrada;
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5. Qualquer dano resultante da montagem/desmontagem da exposição é da inteira 

responsabilidade do(s) proponente(s). O custo da reparação dos mesmos será por 

isso imputado aos proponentes;

6. O calendário que se propõe é a terceira semana de cada mês, de Fevereiro de 2014 

a Janeiro de 2015;

7. O calendário final das várias exposições será articulado entre a OA e as equipas 

selecionadas, necessariamente condicionado aos compromissos pré-estabelecidos 

para galeria e auditório da sede;

8. A OA assegura divulgação nos seus canais de comunicação, guardaria, seguro de 

equipamento (se necessário obrigatório referir no processo de candidatura) e lim-

peza regular durante a semana em que a exposição está patente.
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