EXPOSIÇÃO 00’09’
10 Anos de Arquitectura no Distrito de Aveiro
2000 – 2009 (núcleo de arquitectos de Aveiro)
REGULAMENTO
I – OBJECTO DA EXPOSIÇÂO

A Exposição 00’09’ tem como objectivo divulgar a produção arquitectónica dos arquitectos do distrito de Aveiro
através de um conjunto de, no máximo, 50 obras seleccionadas, construídas entre Janeiro de 2000 e Abril de 2009.
II - ORGANIZAÇÃO

1.
2.

3.

A Exposição 00’09 é promovida pelo Núcleo de Arquitectos de Aveiro (NAAV) com a colaboração da Secção
Regional Norte da Ordem dos Arquitectos (OASRN).
A organização e montagem da exposição ficarão a cargo de uma Comissão Organizadora, composta por
elementos do secretariado do NAAV, que poderá agregar a si outras pessoas que considere necessárias para
a execução da exposição.
Das decisões da Comissão Organizadora e do Júri, não haverá recurso.

III - PARTICIPAÇÃO

1.

2.
3.
4.
5.

6.

Nesta exposição poderão participar os arquitectos do NAAV (residentes ou exercendo a sua actividade
profissional no distrito de Aveiro), inscritos na Ordem dos Arquitectos em plena efectividade de direitos, no
âmbito da sua actividade privada ou pública.
Haverá uma pré-selecção dos trabalhos que integrarão a Exposição 00’09’.
Cada arquitecto poderá apresentar, para pré-selecção, no máximo cinco obras concluídas, das quais seja autor
ou co-autor.
Serão aceites para a pré-selecção todas as obras concluídas entre 1 de Janeiro de 2000 e 30 de Abril de 2009,
considerando-se obra concluída a que reúna condições físicas para ser utilizada.
Terminada a exposição e o programa previsto, os painéis elaborados especialmente para a exposição,
integrarão o acervo do NAAV podendo ser reproduzidos em publicações ou utilizados em exposições
temáticas ou acções pedagógicas levadas a efeito por este Núcleo.
Será entregue a todos os participantes um exemplar do catálogo da exposição e mais um exemplar por cada
obra seleccionada.

IV – SELECÇÃO DOS TRABALHOS

1.

2.
3.
4.
5.

O Júri que fará a selecção dos trabalhos que integrarão a exposição será constituído por 3 elementos:
Arquitecto Jorge Carvalho, designado pela Secção Regional do Norte da Ordem dos Arquitectos, Arquitecto
designado pela Secção Regional do Sul da Ordem dos Arquitectos e Arquitecto João Mendes Ribeiro
convidado pelo NAAV.
As obras apresentadas serão organizadas pelo Júri em, pelo menos, três categorias: Habitação, Equipamento
e Outros que incluirão obras de interiores, urbanismo, paisagismo, etc.
Competirá ao Júri determinar a quantidade de obras seleccionadas de cada uma das categorias acima
mencionadas.
Os critérios de selecção das obras apresentadas serão, nomeadamente, a qualidade arquitectónica, do ponto
de vista do seu carácter inovador, da sua inserção no local, e da qualidade construtiva das mesmas.
Das decisões do Júri não haverá recurso.

V – INSCRIÇÃO PRÉVIA

1.

2.

3.
4.

A participação na exposição está sujeita a uma inscrição prévia. Esta inscrição será efectuada através do
preenchimento de uma ficha anexa a este regulamento e do envio de cópia de certidão actualizada de inscrição
na Ordem dos Arquitectos, e dos elementos gráficos destinados à selecção dos trabalhos a integrar a
exposição.
Cada trabalho será apresentado em painéis formato A3, contendo no máximo 5 folhas. Este processo deverá
conter, no mínimo, a designação da obra e respectiva ficha técnica (com indicação dos autores, co-autores,
técnicos das diversas especialidades, colaboradores), desenhos técnicos (localização, implantação, plantas,
cortes e alçados), memória descritiva com o máximo de 1.500 caracteres e entre 6 a 10 fotografias da obra.
Os trabalhos deverão ser entregues devidamente embalados. Na embalagem exterior deverá constar a
designação e identificação do(s) autor(es) do trabalho.
A ficha de inscrição, a cópia de certidão actualizada de inscrição na Ordem dos Arquitectos e os elementos

gráficos deverão ser enviados para a Comissão Organizadora por correio, até 1 de Junho de 2009, em carta
registada, para o seguinte endereço:
NAAV - Núcleo de Arquitectos de Aveiro
Apartado 970
Vera-Cruz
3801-301 AVEIRO
VI – APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS SELECCIONADOS

1.

2.
3.

4.

Após a selecção do Júri e só após esta, os candidatos seleccionados para a exposição, deverão enviar para a
Comissão Organizadora, um CD contendo, para cada trabalho:
 Memória descritiva que não ultrapasse os 1.500 caracteres, em formato Word editável;
 Desenhos técnicos (localização, implantação, plantas, cortes e alçados) gravados em formato pdf,
contendo escala gráfica e orientação cardeal.
 Seis fotografias da obra em formato digital, cada uma com resolução de 300 dpi formato Tiff e
150 dpi formato JPEG, com a dimensão de 420x297 (A3).
 Ficha técnica do trabalho (designação da obra, local da obra, autor, co-autores, colaboradores,
técnicos das diferentes especialidades, data de projecto, data de conclusão da obra e outros
elementos considerados relevantes), respectivo número de membro da Ordem dos Arquitectos,
telefone e e-mail de contacto em formato Word editável;
O CD, devidamente identificado com a designação da obra e autor, deverá ser entregue num envelope
almofadado contendo, para além dele, um índice do seu conteúdo impresso em papel A4.
Os participantes seleccionados, deverão enviar, conjuntamente com os elementos descritos no ponto 1 e até à
data indicada no calendário, a quantia de 60 euros (IVA incluído) por cada trabalho seleccionado, em cheque
emitido à ordem do NAAV – Ordem dos Arquitectos, indicando o nome, morada e n.º de contribuinte para
emissão posterior do recibo.
Os elementos referidos nos pontos anteriores deverão ser enviados por carta registada até à data limite
prevista no calendário para a seguinte morada:
NAAV - Núcleo de Arquitectos de Aveiro
Apartado 970
Vera-Cruz
3801-301 AVEIRO

VII – EXPOSIÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS SELECCIONADOS

1.

2.
3.

As obras seleccionadas serão divulgadas numa exposição que decorrerá em Aveiro na sede do NAAV, ou em
local a designar. Esta exposição poderá, posteriormente, percorrer outros locais em Portugal ou no
estrangeiro.
Desta exposição será elaborado um catálogo.
A concepção e montagem da exposição assim como do seu catálogo serão da responsabilidade do NAAV.

VIII – CALENDARIZAÇÃO








Anúncio da exposição – 18 de Maio de 2009
Pré-inscrição – 15 de Junho de 2009 (envio da ficha de inscrição e dos elementos para selecção)
Selecção dos trabalhos – até 15 de Julho de 2009 (anúncio dos resultados por e-mail)
Recepção dos elementos em CD – até 31 de Agosto de 2009
Abertura da exposição – 20 de Novembro de 2009
Encerramento da exposição – 31 de Janeiro de 2010

IX – CONTACTOS

Para qualquer esclarecimento poderão contactar:

HELENA MÁXIMO
Tel. 969 890 456
e-mail: hmaximo_pedireito@sapo.pt
18 Maio 2009

JOSÉ ANTÓNIO LOPES DA COSTA
Tel. 919 317 158
e-mail: geral@jalopesdacosta.com

JOÃO CARDIELOS
Tel. 919 947 364
e-mail: jcardielos@iol.pt

