
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

OBJETIVO     

O objectivo do concurso é compilar uma oferta de possíveis visitas a bens restaurados, passíveis de 
serem enquadradas no Projecto Trama, projecto de divulgação da profissão de conservação e 
restauro, e que pretende potenciar o restauro como valor acrescentado ao turismo cultural no contexto 
de inserção dos bens. 

Todas as propostas apresentadas a concurso e que cumpram os requisitos mínimos, e sempre que 
o concorrente aprove, formarão parte de um registo WEB da ARP (http://www.arp.org.pt/), a definir, 
e ACRE (https://asociacion-acre.org/) com vista a uma possível difusão no caso de serem 
concretizadas como experiências turísticas ou educativas.  

PRÉMIOS     

PRÉMIO PARA PROJECTOS PORTUGUESES 
 
O prémio do vencedor do concurso realizado em Portugal será a participação no concurso que se 
realizará em Uncastillo (Zaragoza), com os seguintes gastos pagos: 

 Viagem desde Lisboa até Uncastillo, ida e volta  

 Alojamento e refeições contratadas pelos organizadores do concurso. 

PRÉMIO PARA PROJECTOS ESPANHÓIS 
 
O prémio do vencedor do concurso realizado em Espanha será a participação na formação que se 
realizará em Santarém, no Museu Diocesano, com os seguintes gastos pagos:  

 Viagem desde Espanha até Santarém, ida e volta;  

 Alojamento e refeições contratadas pelos organizadores do concurso 

QUANDO     

O prazo para a apresentação das propostas situa-se entre o dia 11 de Dezembro de 2017 e 26 de 
Janeiro de 2018. 
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BASES 
    

QUEM 

Pode concorrer qualquer 
conservador-restaurador de profissão 
que possua 5 anos de formação em 
conservação e restauro (de acordo 
com as especificações da ECCO). O 
concurso está aberto a sócios e não 
sócios da ARP (a condição de 
associado confere um ponto 
acrescido à candidatura). O 
concorrente deve ter restaurado ou 
participado no restauro da obra com 
que se apresenta a concurso. 

 
O QUÊ 

Pode ser apresentado a 
concurso qualquer tipo de 
bem patrimonial restaurado 
por conservadores-
restauradores.  

O bem em questão deve ser 
enquadrado numa proposta 
de valorização turística ou 
educativa, reflectindo o 
conhecimento adquirido na 
intervenção e a sensibilidade 
profissional do próprio. 

 

 
COMO 

Poderão ser apresentadas 
até 3 propostas por 
concorrente. 

Um mesmo bem pode ser 
apresentado por vários 
concorrentes diferentes, 
avaliando-se segundo a 
pontuação que aprece na 
grelha final, e 
considerando-se 
ganhadora a proposta que 
obtenha mais pontos. 

CLAUSULAS 
    

1.ª Se a conservação e restauro tiver sido realizada por uma empresa. Se a adjudicação do trabalho em 
questão não tiver sido feita ao concorrente e sim a uma empresa, ter a autorização da mesma para 
apresentação da proposta a título individual. 

A empresa terá como contrapartida a publicidade da autoria da obra nos meios onde venham a ser 
publicitado os resultados do concurso, e nas visitas caso surjam contempladas nas propostas e venham a 
ser efectivadas. 

No caso de intervenções em que o concorrente surgiu integrado numa equipa de trabalho, deverão ser 
referidos os nomes, a título informativo, dos restantes elementos que desempenharam o trabalho. 

Nas propostas em que o concorrente surgiu integrado numa equipa de trabalho, terá que identificar qual o 
seu contributo na intervenção de conservação e restauro, definindo as responsabilidades e as acções 
levadas a cabo na mesma. 
 

2º) Autorização do uso de imagens. O concorrente deverá ter a autorização dos proprietários, titulares ou 
gestores do bem, para a utilização das imagens. 
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JURI 
 
O Júri será constituído pelo presidente da ARP, Rui Camara Borges, da ACRE, Fernando 
Carrera, e pelo Laboratório José de Figueiredo. 
 

DOCUMENTAÇÃO A PRESENTAR  
AVALIAÇÃO 

As propostas deverão ser apresentadas em formato digital e enviadas para o 
endereço de email da ARP - mail@arp.org.pt 

  

 Número de socio da ARP  1 Ponto 

 Justificação da singularidade da proposta  Até 2 pontos 

 Valores aportados pelo restauro (relacionados com a investigação da 
própria obra): curiosidades descobertas resultantes do restauro, 
mudanças estéticas depois da intervenção, descoberta de assinaturas, 
desenhos escondidos, graffitis, pinturas murais cobertas, papéis, 
figuras enterradas, acrescentos... 

 Até 4 pontos 

 Metodologia de intervenção (peculiaridades relacionadas com o 
processo): tecnologia, critérios peculiares, questões anedóticas 
sempre em consonância com o código de ética da ECCO. 

 4 Ponto 

 Autorizações referidas nos pontos i, vi e vii se aplicável - caso os 
candidatos não consigam recolher em tempo útil todas as 
autorizações, poderão apresentar, em substituição, declaração de 
compromisso relativa à entrega dos documentos em falta, em fase 
posterior (2 Fevereiro de 2018) 

  
 

Obrigatório 

 Fotos, imagens ou material gráfico para publicita-lo. Todas as imagens 
publicadas serão acompanhadas do nome do autor e/ou proprietário 
com nota de agradecimento. 

  1 Ponto 

 Descrição da proposta articulando o bem com outros elementos 
patrimoniais do respectivo contexto: riqueza patrimonial e ofertas 
turistas do entorno (variedades patrimoniais, ritos, festividades, 
alojamento, comida, actividades lúdico-desportivas…) 

  
Até 2 Pontos 

 Forma de difusão das particularidades da obra – em forma de visita ou 
como proposta de educação patrimonial 

 Até 2 Pontos 
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