
 

 
 
 
ODAM, 60 anos depois | Evento evocativo da Exposição de 1951  
FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
Identificação              

 

Nome completo _____________________________________________________________________ 
Morada ____________________________________________________________________________ 
Código Postal ______________________________Localidade________________________________ 
Telefone (contacto mais directo) _________________E-mail_____________________________________ 
NIF ____________________Profissão ___________________________ N.º Membro OA ___________ 
 
Dados sobre a visita             
(Assinale, por favor, com um X a(s) actividade(s) pretendida(s)) 

 
1. Colóquio | Ateneu Comercial do Porto | 18 de Junho, Sábado, 10h00-19h00 | € 15*     
* Coffee-break (incluído) 

         

2. Jantar - Mesa Redonda | Maus Hábitos | 18 de Junho, Sábado, 20h00 | € 17,50        

3. Obra Aberta | Visitas Guiadas* | 19 de Junho, Domingo, 10h00-19h00 | € 7,50*  
 Local de encontro: 09h30 - Edifício Parnaso/ R. Nossa Senhora de Fátima, nº 231, Porto 
*inclui deslocação de Metro 

       

 
Condições (Modalidade de pagamento) 
 
- Preenchimento obrigatório da ficha de 
inscrição e entrega nos serviços da 
OASRN, presencialmente ou através do  
e-mail cultura@oasrn.org com a indicação 
“ODAM – inscrição” no assunto do e-mail. 
- O pagamento só deve ser efectuado 
após recepção de um e-mail de 
confirmação pelos serviços da OASRN. 
- Pagamento da inscrição presencialmente 
na Secretaria da OASRN (2ª a 6ª, 10h00-
18h00) ou transferência bancária à ordem 
de Ordem dos Arquitectos para a conta 
MILLENNIUM BCP (NIB 00 33 00 00 45 216 
135 5200.5) 
- A inscrição, considerada por ordem 
cronológica de chegada e limitada ao nº de 
vagas disponíveis, só é válida após 
recepção do comprovativo da 
transferência bancária para o e-mail 
cultura@oasrn.org com os dados 
solicitados na ficha de inscrição. 

Informações e contactos  
 
Ordem dos Arquitectos – Secção 
Regional do Norte, OASRN 
Rua D. Hugo, 5-7 / 4050-305 Porto 
T.: + 351 222 074 251 / F.: + 351 222 
074 259 
 

Local de inscrição 
 
Ordem dos Arquitectos – Secção 
Regional do Norte, OASRN / 
Secretaria / Rua D. Hugo, 5-7 / 
4050-305 Porto 
 
cultura@oasrn.org 

Indicações 
 
- Programa sujeito a alteração, sem 
aviso prévio. 
- A realização das actividades está 
condicionada à existência de um 
número mínimo de inscritos.  
 

 

O preenchimento dos dados é facultativo. Ao abrigo do artigo 10º da Lei n.º 67/98 é garantido o direito de informação ao titular. Caso o 
titular pretenda ter acesso aos seus dados ou deseje que os mesmos sejam rectificados, alterados ou eliminados, por favor dirija-se 
por escrito à Ordem dos Arquitectos – Secção Regional do Norte, Rua D. Hugo, 5-7, 4050-305 Porto. 
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