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PRÉMIO MUNICIPAL DE ARQUITECTURA “D IOGO CASTILHO”   

EDIÇÃO 2009 
 

Regulamento disponível para consulta no site da CMC  em www.cm-coimbra.pt   
 

Objectivo e Âmbito  
Com o objectivo de promover e incentivar a qualidade arquitectónica, tanto de novas edificações, como em relação à 
recuperação e reabilitação de imóveis que contribuam significativamente para a valorização e/ou salvaguarda do 
património arquitectónico de Coimbra, a Câmara Municipal instituiu o Prémio de Arquitectura “Diogo Castilho”. 

 
Natureza do Prémio  

A atribuição do Prémio tem lugar nos anos ímpares, sendo constituído por um valor pecuniário de sete mil e quinhentos 
euros, a atribuir ao(s) arquitecto(s) autor(es) da obra classificada como de melhor qualidade arquitectónica.  
Adicionalmente, o júri poderá no máximo propor a atribuição de três Menções Honrosas (sem valor pecuniário).  

 
Selecção e Admissão  

Poderão candidatar-se ao Prémio Municipal de Arquitectura “Diogo Castilho” entidades públicas ou privadas, bem como 
autor ou autores de projectos de arquitectura de obras concluídas até ao ano civil anterior ao da atribuição do prémio.  
Os processos de candidatura ao Prémio deverão no mínimo conter os seguintes elementos:  

a) Nota histórica sobre o edifício, tratando-se de uma recuperação ou reabilitação; 
b) Memória descritiva das obras efectuadas; 
c) Peças desenhadas do projecto: plantas aos diversos níveis, dois cortes e alçados, à escala 1/100; 
d) Fotografias elucidativas da situação do terreno e/ou do imóvel, antes e depois da intervenção; 
e) Fotografias que permitam avaliar a integração arquitectónica e urbanística na envolvente próxima; 
f) Nota(s) curricular(es) do(s) arquitecto(s) autor(es) do projecto. 

De modo a permitir a exposição dos trabalhos, estes deverão ser apresentados em duplicado, com um exemplar em 
papel organizado/dobrado em formato A4, e outro montado numa só face em placas rígidas leves, com disposição ao 
baixo e dimensão: 92,5 x 59,5 cm e acompanhado da parte escrita em A4. Nas placas rígidas, em número de quatro, 
dever-se-ão apenas apresentar desenhos legendados e fotografias. 

 
Candidatura  

Os processos de candidatura deverão ser entregues na Câmara Municipal de Coimbra, dando entrada na Repartição 
de Documentação e Atendimento até ao último dia útil do mês de Maio de 2009.  
 

Regulamento do Concurso  
As condições de candidatura ao Prémio “Diogo Castilho” encontram-se estabelecidas no respectivo Regulamento, cuja 
versão integral se encontra divulgado em www.cm-coimbra.pt .   
 


