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1. ENQUADRAMENTO

O Bairro das Artes é uma organização da “Isto não 
é um Cachimbo - Associação”, sendo um evento de 
frequência anual, criado em 2010, que visa promover 
a Arte Contemporânea na Sétima Colina de Lisboa. 
Conta com a parceria institucional da Câmara 
Municipal de Lisboa, Imprensa Nacional — Casa da 
Moeda, Junta de Freguesia da Misericórdia e Junta 
de Freguesia de Santo António e pela primeira vez da 
Secção Regional do Sul da Ordem dos Arquitectos. 
Tem como parceiros de media Antena 1 e Antena 2, 
RTP2, Turismo de Lisboa, Agenda Cultural de Lisboa, 
e com o apoio da Bacalhôa Vinhos de Portugal, 
Aliança Vinhos de Portugal. 
Atendendo a que a zona entre o Rato e o Cais do 
Sodré tem a maior concentração de galerias e 
espaços de arte contemporânea em Lisboa com 
actividade regular e programática, esta iniciativa 
marca a rentrée cultural de Lisboa e é uma referência  
na arte contemporânea da cidade, ligando os 
diversos públicos e os vários agentes culturais. 
À semelhança de 2018, no ano de 2019 o Conselho 
Directivo Regional do Sul lança aos seus membros 
o desafio de apresentarem uma proposta de 
intervenção no espaço público. 

2. PARTICIPANTES

2.1. As candidaturas deverão observar as seguintes 
condições:
a) Podem ser individuais ou em equipa;
b) Podem participar equipas multidisciplinares;
c) As candidaturas em equipa deverão ter um único 
responsável arquitecto, inscrito na Ordem dos 
Arquitectos;
d) Cada equipa ou participante só pode apresentar 
uma proposta;
e) A proposta pode ser realizada em co-autoria.

3. IMPEDIMENTOS E EXCLUSÕES

3.1. Estão impedidos de participar:
a) Membros do Júri;
b) Membros dos Órgãos Sociais da Ordem dos 
Arquitectos, e respectivas secções, delegações e 
núcleos;
c) Funcionários e colaboradores da Ordem dos 
Arquitectos e respectivas secções, delegações e 
núcleos;
d) Colaboradores/funcionários das entidades 
patrocinadoras ou parceiras do concurso;
e) O cônjuge, parente ou afim em 2º grau ou linha 
directa ou colateral e os sócios dos elementos 
referidos nos pontos supra citados.

3.2. São considerados motivos de exclusão:
a) Submissão da candidatura fora do prazo 
estipulado em calendário;
b) O não cumprimento das condições de participação 
descritas no presente regulamento.

4. PROGRAMA

a) A proposta apresentada deverá ter como principal 
objectivo a sensibilização da sociedade para a 
arquitectura;
b) A proposta apresentada deve ter ainda  em conta a 
temática subjacente ao Bairro das Artes;
c) O participante e/ou equipa, devem apresentar 
informação sobre a localização preferencial 
do projecto e a descrição técnica para a sua 
concretização, nomeadamente o tipo de materiais a 
aplicar, a dimensão da proposta e uma estimativa 
do custo da construção;
d) Cada participante e/ou equipa só poderá escolher 
no máximo duas localizações para a sua intervenção;
e) A concretização do projeto seleccionado será 
apoiada financeiramente através do valor de 2.000€ 
(dois mil euros) e compreende todos os gastos 
inerentes à aquisição de materiais, mão-de-obra, 
montagem e desmontagem;
f) Em caso algum a concretização da obra poderá 
obstruir o acesso público ou privado ao longo do 
percurso e o acesso a meios de emergência;
g) O evento decorrerá entre as 18h e as 22h do dia 19 
de Setembro, pelo que a iluminação do objecto deve 
ser autónoma e/ou localizar-se numa zona pública 
iluminada.

5. ESCLARECIMENTOS

5.1. Quaisquer pedidos de esclarecimentos deverão 
ser dirigidos à Secção Regional do Sul da Ordem dos 
Arquitectos para o e-mail  cultura@oasrs.org.

6. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

a) O participante e/ou equipa devem preencher o 
Formulário da Candidatura disponibilizado no site 
www.oasrs.org;
b) As propostas devem ser apresentadas da seguinte 
forma:
- Memória Descritiva:
- Descrição da proposta;
- Entrega de uma planta com a localização da      
proposta;
- Uma estimativa do custo da obra discriminando      
mão-de-obra e materiais, tendo como limite 
máximo o valor de 2.000€ (dois mil euros);
- Duas páginas A4 no máximo;
- Formato PDF;
- Painel A1 na horizontal:
- Descrição da proposta;
- No máximo com 3 imagens ilustrativas da proposta;
- Pormenorização construtiva necessária à 
compreensão da execução da proposta.

7. IDIOMA

7.1. As propostas devem ser apresentadas 
obrigatoriamente na  língua portuguesa.



13
9

19 30

30



17.1. ANEXO I – Planta com o limite geográfico para a implantação da proposta.

Limite do espaço geográfico para a implantação da proposta.

Localização dos espaços parceiros do Bairro das Artes


