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2º CONCURSO DE RE-DESIGN 
DE MOBILIÁRIO URBANO EM MEIO RURAL 

> LAVADOURO < 
Viseu, Junho de 2021 

 
 
 

R  E  G  U  L  A  M  E  N  T  O 
 
 
 

Introdução 
 

O concurso de Re-Design de mobiliário/equipamento urbano (LAVADOURO) em 
meio rural, é um projeto promovido pela Associação Quinta Oficina, com o 
financiamento do Ministério da Cultura e a colaboração da Junta de Freguesia dos 
Coutos de Viseu. Este concurso consiste na intervenção artística/técnica, no 
Lavadouro existente na Rua da Fonte Velha, no Mosteirinho dos Coutos de Viseu, 
estimulando a criatividade, através de novos conceitos, iniciativas e dinâmicas, 
revitalizando esta zona rural. 

 
 

Artigo 1º – Entidades Responsáveis 
 
1)! Entidade Organizadora: Associação Quinta Oficina. 
2)! Parceiro Institucional: Fundo de Fomento Cultural, Ministério da Cultura - 

República Portuguesa. 
3)! Entidade Colaboradora: JFCV - Junta de Freguesia dos Coutos de Viseu. 
4)! Entidades de Apoio à Comunicação: APECV - Associação de Professores de 

Expressão e Comunicação Visual. 
 
 

Artigo 2º - Objetivos 
 

1)! Objetivo geral: 
a)! Intervir artística e tecnicamente num Lavadouro em espaço rural. 
 

2)! Objetivos específicos: 
a)! Estimular a criatividade e a valorização dos meios rurais; 
b)! Promover a simbiose e partilha de ideias entre artistas e a comunidade local; 
c)! Criar uma combinação harmoniosa entre a tradição e a modernidade. 

 
 



REGULAMENTO+DO+2º+CONCURSO+DE+RE1DESIGN+1+QUINTAOFICINA2021+
+

Página+2/5+

 
 

Artigo 3º – Participação 
 

1)! O presente concurso destina-se a todos os artistas, amadores ou profissionais, 
nacionais ou estrangeiros, individualmente ou em grupo (com um só elemento 
representante do mesmo), com mais de 18 anos. 

2)! Caso os participantes sejam um “grupo escolar” com idades inferiores a 18 anos, 
deverão ter um representante adulto, responsável pela candidatura e todo o processo. 

3)! Os participantes têm total liberdade criativa, tendo em consideração as diretrizes do 
presente regulamento. 

4)! A participação é gratuita e implica a aceitação integral e sem reservas, por parte do 
concorrente, das regras estabelecidas no presente regulamento. 

5)! A violação de qualquer disposição do regulamento implica a exclusão imediata do 
concorrente. 

6)! A Junta de Freguesia dos Coutos de Viseu será o legítimo proprietário da obra 
implementada, possuidor de todos os direitos cedidos pelo autor vencedor do 
concurso e por tempo indeterminado. 

7)! Os autores participantes autorizam que as suas propostas sejam objeto de exposição 
por parte da Associação Quinta Oficina. 

 
 

Artigo 4º – Candidaturas 
 

1)! Os projetos candidatos deverão ser enviados entre as 00:00 do dia 15 de Junho de 
2021 e as 23:59 horas do dia 15 de Agosto de 2021. 

2)! A entrega dos projetos poderá ser feita de uma das seguintes formas: 
a)! Enviados para o email aquintaoficina@gmail.com com o assunto “Candidatura 

concurso Lavadouro”; 
b)! Enviados por correio registado, dirigido à Associação Quinta Oficina, na 

seguinte morada: Rua do Arrabalde, nº6, 3510-845 Torredeita - Viseu; 
c)! Entregues pessoalmente à entidade organizadora.  

3)! O secretariado do concurso irá atribuir um “Código de Entrada” a cada proposta 
candidata, mantendo assim o anonimato dos autores perante os elementos do Júri. 

4)! Serão aceites projetos em qualquer formato (digital ou analógico), desde que 
exponham claramente as suas ideias (desenho, modulação 3D, maquete), devendo 
ainda constar um pequeno texto como “memória descritiva”. 

5)! É permitido a cada candidato apresentar, no máximo, 3 propostas diferentes. 
6)! Não são permitidas alterações nas dimensões gerais do Lavadouro já existente, mas 

sim alterações ao seu aspeto e morfologia, assim como acrescentar ainda outras 
possíveis funcionalidades àquele equipamento. 

7)! Por cada candidatura deverão ser indicados os seguintes dados: 
a)! Título do projeto; 
b)! Identificação do autor (ou autores), nacionalidade, naturalidade, morada, 

contactos (email e contacto telefónico); 
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c)! Em caso de participação de um grupo ou um elemento com idade inferior a 18 
anos, identificar o elemento responsável e seus dados pessoais. 

d)! Indicação dos materiais a utilizar, meios técnicos, logísticos e humanos para a 
realização do projeto candidato; 

8)! Todos os trabalhos submetidos devem ser originais e inéditos. 
9)! Os concorrentes serão responsáveis pela originalidade dos trabalhos propostos e 

assumem toda a responsabilidade decorrente de reclamações de terceiros no que diz 
respeito a direitos de autor e direitos conexos. 

10)! A realização dos Workshops e término da obra deverá ser até 90 dias a contar da 
data de atribuição do respetivo prémio. 

 
 
 

Artigo 5º – Prémios 
 

1)! Serão atribuídos 3 prémios, entregues pela Associação Quinta Oficina. 
 

2)! O artista autor do projeto vencedor do PRIMEIRO PRÉMIO receberá a quantia de 
3.000€ (Três Mil Euros) e ainda materiais/ferramentas/equipamentos no valor de 
1.000€ (Mil Euros), adquiridos pela Associação Quinta Oficina e cedidos para a 
realização da obra. 

3)! O artista vencedor do primeiro prémio deverá implementar e finalizar a obra, de 
acordo com o projeto da proposta apresentada, no prazo estabelecido. 

4)! O artista vencedor do primeiro prémio receberá o seu valor em duas tranches de 
50% aquando da deliberação do júri e na finalização da obra. 

5)! O artista vencedor do primeiro prémio terá ainda direito a uma semana de 
RESIDÊNCIA ARTÍSTICA, com estadia e alimentação. 

6)! O projeto vencedor do SEGUNDO PRÉMIO receberá 1000€ (Mil Euros). 
7)! O projeto vencedor do TERCEIRO PRÉMIO receberá 500€ (Quinhentos Euros). 
8)! Os três artistas vencedores deverão realizar um WORKSHOP gratuito, relacionado 

com o seu projeto, para a comunidade local. 
9)! Os vencedores deverão entregar à entidade organizadora o respetivo recibo, ou 

documento equivalente. 
10)!A participação no concurso e consequente aceitação do presente regulamento, valida 

todos os parâmetros contratuais com os 3 vencedores. 
 

 
Artigo 6º – Condições 

 
1)! A Entidade Organizadora garante, caso seja necessário, o alojamento dos artistas 

(até duas pessoas) durante uma semana, em localidade próxima à localização do 
Lavadouro alvo da intervenção. 

2)! Será da responsabilidade do(s) artista(s) vencedor(es) os custos inerentes à 
construção e implementação do projeto no local, nomeadamente: 
a)! Materiais, ferramentas e equipamentos que ultrapassem os 1.000€ 

disponibilizados pela Associação Quinta Oficina; 
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b)! Custos técnicos, logísticos e humanos; 
c)! Deslocações; 
d)! Seguro de acidentes pessoais para todos os intervenientes no processo de 

construção e Workshop. 
3)! Será da responsabilidade dos artistas vencedores a manutenção da segurança, 

higiene e bom ambiente local aquando da realização da obra e/ou workshop. 
 
 

Artigo 7º - Composição do Júri 
 

1)! O júri será constituído por: 
a)! Um representante da Associação Quinta Oficina. 
b)! Um representante da Junta de Freguesia dos Coutos de Viseu. 
c)! Um representante dos moradores locais. 
d)! Um designer convidado. 
e)! O vencedor do concurso do ano anterior. 

 
 

Artigo 8º - Processo de seleção 
 

1)! Compete à entidade organizadora a aprovação das candidaturas. 
2)! Os critérios de apreciação serão os seguintes: 

a)! Originalidade do projeto; 
b)! Pertinência na abordagem ao contexto e características do Lavadouro; 
c)! Relação entre tradição e modernidade; 
d)! Valorização do património e contexto envolvente; 
e)! Viabilidade de implementação; 
f)! Relação com a comunidade local. 

3)! À entidade organizadora reserva-se o direito de não eleger vencedores nos termos 
do presente concurso, caso os projetos candidatos não possuam as características 
esperadas tendo em conta os objetivos e critérios de apreciação indicados no 
presente regulamento. 

 
 

Artigo 9º - Divulgação dos resultados 
 

1)! A divulgação dos resultados será efetuada no dia 1 de Setembro de 2021, no site 
www.quintaoficina.pt e no facebook.com/quintaoficina. 

2)! O vencedor será contactado via e-mail, seguido de contacto telefónico. Caso o 
vencedor não responda no prazo de 72h, será automaticamente desclassificado, 
sendo contactado o autor do projeto com a segunda melhor classificação. 

3)! Os autores dos projetos participantes autorizam a sua divulgação, nomeadamente 
informações do projeto, tais como o título, desenhos / esboços ou fotografias de 
maquetes, assim como a divulgação do seu nome, ou pseudónimo. 

4)! Das decisões do júri não haverá recurso. 
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Artigo 10º - Calendário do concurso 

 
1)! Lançamento do concurso – 15 de Junho de 2021 
2)! Data limite de participação – 15 de Agosto de 2021 
3)! Comunicação dos resultados – 1 de Setembro de 2021 
4)! Workshops e finalização dos trabalhos de execução – 90 dias após a entrega dos 

prémios. 
5)! Exposição Fotográfica – Março 2022 
 
 

Artigo 11º - Esclarecimentos 
 

1)! À organização do concurso reservam-se os direitos de esclarecimento de qualquer 
situação omissa no presente regulamento. 

2)! Todos os pedidos de esclarecimento deverão ser colocados por escrito, através do 
email: aquintaoficina@gmail.com e serão respondidos pela mesma via. 

 
 
 
 
 

Entidade Organizadora: Associação Quinta Oficina. 
 
 
 

 
Parceiro Institucional: 

Fundo de Fomento Cultural, Ministério da Cultura - República Portuguesa. 
 
 
 
 
 

 
Entidade Colaboradora: JFCV - Junta de Freguesia dos Coutos de Viseu. 

 
 
 
 

Entidades de Apoio à Comunicação: APECV - Associação de Professores de 
Expressão e Comunicação Visual. 


