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

Objectivo e Âmbito 
O Prémio Municipal de Arquitetura Diogo de Castilho destina-se a premiar obras cuja conceção e 
qualidade arquitetónica sejam relevantes exemplos na realidade edificada do Município, sendo 
relativas a: 
a) Obras de construção, de reconstrução, de alteração e de ampliação, cujo projeto mereça destaque 

pelo respeito do património edificado; 
b) Arranjos urbanísticos e de tratamento de espaços exteriores de uso público, tanto em relação à 

criação de novos espaços, como à recuperação ou reabilitação de espaços urbanos existentes. 
 

Natureza do Prémio 
O Prémio Municipal de Arquitetura Diogo de Castilho tem natureza pecuniária, sendo o valor do 
Prémio de 5.000,00€ (cinco mil euros) conforme estabelecido pela Câmara Municipal para Edição do 
Concurso de 2017. Adicionalmente, o Júri poderá propor a atribuição de até duas Menções Honrosas 
sem valor monetário.  
A Câmara Municipal atribui ao promotor da obra premiada, bem como às que forem distinguidas com a 
Menção Honrosa, uma placa identificativa, a ser colocada em local a indicar pelos autores dos 
projetos. 

 
Selecção e Admissão 

Poderão concorrer ao Prémio Municipal de Arquitetura Diogo de Castilho, arquitetos na qualidade de 
autores de projetos de arquitetura de obras de construção, de reconstrução, de alteração e de 
ampliação, bem como de arranjos urbanísticos e de tratamento de espaços exteriores de uso público, 
relativos a obras concluídas até ao ano civil anterior ao da atribuição do Prémio. 
Os processos de candidatura ao Prémio devem conter, entre outros, os seguintes elementos:  
a) Nota histórica sobre a obra de construção, reconstrução, alteração, ampliação ou de arranjo do 

espaço exterior de uso público; 
b) Memória descritiva e justificativa das obras projetadas e efetuadas; 
c) Peças desenhadas do projeto à escala 1/100: no mínimo, alçados, dois cortes e plantas dos 

diversos níveis; 
d) Fotografias elucidativas do estado do terreno e/ou do imóvel, antes e depois da intervenção; 
e) Fotografias que permitam uma avaliação quanto à boa integração da obra no conjunto urbano 

envolvente; 
f) Notas curriculares dos autores do projeto; 

 
Candidatura 

Os processos de candidatura deverão ser entregues na Câmara Municipal de Coimbra, dando entrada 
nos serviços de atendimento ao público até ao dia 19 do mês de junho de 2017.  

 
Regulamento do Concurso 

As condições de candidatura ao Prémio Diogo de Castilho encontram-se estabelecidas no respetivo 
Regulamento, cuja versão integral se encontra divulgada em www.cm-coimbra.pt 
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