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Encerramento da programação 2012 do ciclo de palestras MCB- 
ARQ!BACANA traz Héctor Vigliecca: tema “Construir Cidadania” 

  

 
 

Radicado no Brasil desde os anos 70, o arquiteto uruguaio falará sobre a 
construção da cidadania por meio de ações arquitetônicas e urbanísticas  

 

28 de novembro, quarta-feira às 19h30 
 
O Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria de Estado da Cultura, e o portal 
ARQ!BACANA realizam a palestra “Construir Cidadania” com o arquiteto uruguaio 
Héctor Vigliecca. O evento encerra a programação de 2012 do ciclo de palestras MCB – 
ARQ!BACANA, que visa promover a discussão de temas específicos do universo da 
arquitetura, estimulando a troca de experiências com os profissionais e estudantes da 
área. 
 
No dia 28 de novembro, Héctor Vigliecca busca responder se é possível construir 
cidadania por meio de projetos de arquitetura e urbanismo. Ele apresenta sua filosofia 
de trabalho com base em seus projetos recentes, tais como os conjuntos habitacionais 
de Heliópolis “Gleba H” e Parque “Novo Santo Amaro V”, em São Paulo, além da 
revitalização do largo do Mercado Público de Florianópolis. 



Com apoio do SENAC SP, o evento tem inscrições abertas ao público em geral pelo site 
www.arqbacana.com.br. 
 
Sobre Héctor Vigliecca 
Formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Montevidéu, 
no Uruguai, Héctor Vigliecca realizou pós-graduação em urbanismo pela Universitá 
degli Studi di Roma. Atualmente, é professor da FAU Mackenzie e atua em escritório 
próprio – Vigliecca e Associados - em parceria com a arquiteta Luciene Quel.  
 
Radicado no Brasil desde 1974, Vigliecca desenvolve um intenso trabalho em 
habitação de interesse social e já participou de 89 concursos nacionais e internacionais 
de arquitetura, sendo premiado em 48 ocasiões. 
 
Sobre o Museu da Casa Brasileira 
O Museu da Casa Brasileira se dedica às questões da cultura material da casa 
brasileira. É o único do país especializado em design e arquitetura, tendo se tornado 
uma referência nacional e internacional nesses temas. Dentre suas inúmeras iniciativas 
destaca-se o Prêmio Design Museu da Casa Brasileira, realizado desde 1986, e que 
comemora este ano sua 26ª edição.  
 
Sobre o ARQ!BACANA 
Desenvolvido pelo arquiteto Marcio Mazza, o ARQ!BACANA é um portal completo e 
efetivo do mercado de arquitetura, arquitetura corporativa, design, paisagismo e 
urbanismo. O portal publica diariamente ações e eventos nacionais e internacionais - 
técnicos, pedagógicos, culturais e sociais - que envolvem a comunidade dos arquitetos, 
designers e paisagistas. Promove em conjunto com o MCB, mensalmente desde 2010, 
palestras com profissionais experientes para aprofundar a discussão sobre as questões 
arquitetônicas e urbanísticas da cidade de São Paulo e do Brasil.  
 
SERVIÇO: 
 
Palestra ARQ!BACANA - “Construir Cidadania” 
Com o arquiteto Héctor Vigliecca, do escritório Vigliecca e Associados 
  
28 de novembro, quarta-feira às 19h30 
 
Inscrições: www.arqbacana.com.br/eventos ou (11) 3078-2906 
R$ 30 individual; R$ 20 para grupos de 5 ou mais pessoas - Cortesia para o professor 
que levar mais de 5 alunos 
 
Realização: MCB e ARQ!BACANA 
Apoio: SENAC SP 
 
Local: Museu da Casa Brasileira 
Av. Faria Lima, 2.705 – Jd. Paulistano  
Tel.: (11) 3032-3727 
 

http://www.arqbacana.com.br/
http://www.arqbacana.com.br/eventos


Estacionamento: Preço único para eventos noturnos – R$20  
Acesso a pessoas com deficiência / bicicletário 
 
Visitas orientadas: (11) 3032-2564 / agendamento@mcb.org.br   
Site: www.mcb.org.br  
Redes sociais: www.facebook.com/museu.dacasabrasileira / Twitter: @mcb_org 
 
Informação para a imprensa – Museu da Casa Brasileira 
Filipe Bezerra - Coordenador de comunicação | comunicacao@mcb.org.br   
Mercedes Guilloux - Assistente de comunicação | assistcomunicacao@mcb.org.br   
Izabelle Prado - Assistente de comunicação | assist2comunicacao@mcb.org.br   
 
Informações para a imprensa - Secretaria de Estado da Cultura 
Giulianna Correia – (11) 2627-8243 gcorreia@sp.gov.br  
Renata Beltrão – (11) 2627-8164  rmbeltrao@sp.gov.br  
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