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Artigo 1.º 
|| Promotor 

1. Os Municípios de Ansião, Figueiró dos Vinhos e 
Pombal constituíram uma rede de programação 
cultural ativada a partir da realização de eventos 
culturais associados à paisagem e ao património nos 
territórios parceiros. 

O projeto considera a pedra como contexto 
aglutinador, enquanto elemento distintivo e 
identitário dos territórios intervencionados. Assim, o 
projeto Territórios de Pedra apresenta no biénio 
2021/2022 uma programação cultural 
descentralizada, ansiando promover a atratividade 
turística da região, o desenvolvimento e a circulação 
de públicos, assim como, a criação de oportunidades 
complementares de valorização territorial em ligação 
direta com circuitos turísticos regionais, 
impulsionando o desenvolvimento de novos públicos 
e a exploração de contextos de intervenção artística 
inusitados e diferenciados, através de uma ligação 
forte e cuidada ao património arquitetónico, natural e 
paisagístico da região. Promovendo, em última 
análise, a dimensão da coesão territorial e da 
identidade regional.

Article 1 
|| Promoter 

1. The Municipalities of Ansião, Figueiró dos Vinhos 
and Pombal constituted a network of cultural 
programming activated from the promotion of cultural 
events connected with the landscape and the local  
territories. 

The project considers the stone as  key context, as a 
distinctive and identity element of the local 
geography. Thus, the Territórios de Pedra project 
presents a decentralized cultural program in the 
2021/2022 biennium, aiming to promote the tourist 
attractiveness of the region, the development and 
circulation of audiences, as well as the creation of 
complementary opportunities for territorial visibility 
in direct connection with regional tourism circuits, 
driving the development of new audiences and the 
exploration of unusual and distinguish artistic 
intervention contexts, through a strong and careful 
connection to the architectural, natural and landscape 
heritage of the region. Ultimately promoting the 
dimension of territorial cohesion and regional identity.
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Artigo 2.º 
|| Contexto

1. Territórios de Pedra surge do anseio de ativar memórias, criar 
arquivo, contemporizar tradições e criar valor acrescentado para 
os territórios a intervencionar, através de uma operação alinhada 
com a estratégia integrada de valorização territorial para a região. 
O projeto materializa uma ligação direta das artes - performativas 
e visuais - com a economia, perspetivando, além dos resultados 
artísticos e de empoderamento das populações e entidades 
locais participantes nas atividades, a valorização de circuitos 
turísticos, através de resultados concretos e duradouros que 
funcionarão como legado do próprio projeto.

2. Conceptualmente, a rede de cooperação cultural ambiciona 
valorizar a pedra - elemento endógeno - e as tradições o�cinais 
em decadência a ela associadas, através de projetos artísticos 
com a comunidade e intervenções escultóricas com ligação à 
identidade do território e com uma função aglutinadora de 
potenciar a cooperação a longo prazo, através de um circuito de 
visitação de escultura intermunicipal. Embora conectados por 
esta identidade comum, os três territórios distinguem-se por 
características e passado cultural diferenciadores, que importa 
destacar e valorizar, contribuindo com um legado histórico a 
absorver pelo projeto Territórios de Pedra, para a valorização 
identitária e coesão territorial regional, fortalecendo a 
diversidade territorial. Apesar das diferenças identitárias 
percecionadas nos três territórios, a partir da identidade 
condutora o projeto, como um todo, tem foco na valorização das 
pro�ssões associadas à pedra, através de um programa artístico 
diverso e de reconhecida qualidade.

3. O projeto Territórios de Pedra irá criar uma rota de escultura 
contemporânea, a partir de propostas de até oito artistas 
emergentes, com a produção de oito peças escultóricas 
singulares e desenvolvidas especi�camente no contexto do 
projeto Territórios de Pedra, em ligação direta com a comunidade 
dos locais de intervenção, sendo complementada por ações de 
mediação e workshops temáticos. As diversas peças a produzir 
no decurso do projeto irão distribuir-se pelo território dos três 
municípios parceiros, valorizando áreas de baixa densidade, 
prioritárias de intervenção/valorização de acordo com a 
estratégia territorial local e que se incluam em potencial percurso 
paisagístico intermunicipal.
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Article 2 
|| Context

1. Territórios de Pedra arises from the desire to activate 
memories, create archives, modernize traditions and promote 
added value for the territories to be intervened, through an 
operation aligned with the integrated strategy of territorial 
valorization for the region. The project materializes a direct link 
between the arts - performative and visual - with the economy, 
with a view on the artistic results and the empowerment of the 
local populations and participating entities, to the enhancement 
of tourist circuits, through concrete and lasting results that will 
function as a legacy of the project itself.

2. Conceptually, the cultural cooperation network aims to value 
the stone - an endogenous product - and the professional 
traditions in decay associated with it, through artistic projects 
with the community and sculptural interventions linked to the 
identity of the territory and an agglutinating strategy to enhance 
a long-term cooperation, through a intermunicipal visiting circuit 
of sculpture. Although connected by this common identity, the 
three territories are distinguished by di�erentiating 
characteristics and cultural past, which should be highlighted 
and valued, contributing for the historical legacy absorbed by the 
Territórios de Pedra project,  the identity valorization and 
regional territorial cohesion, strengthening diversity. Despite the 
identity di�erences perceived in the three territories, based on 
the local identity, the project, as a whole, focuses on valuing the 
professions of stone, through a diverse and recognized high 
quality artistic program.

3. The Territórios de Pedra project will create a contemporary 
sculpture route, based on proposals from up to eight emerging 
artists, with the production of eight unique sculptural pieces 
developed speci�cally in the context of the Territórios de Pedra 
project, in direct connection with the community of intervention 
places, complemented by mediation actions and thematic 
workshops. The pieces to be produced in the course of the 
project will be distributed throughout the territory of the three 
partner municipalities, valuing areas of low density, priority for 
intervention/valorisation in accordance with the local territorial 
strategy and which are included in a potential intermunicipal 
landscape route.
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Artigo 3.º 
|| Objetivos

1. O projeto Territórios de Pedra tem por objetivo 
central maximizar a estratégia cultural, turística e de 
desenvolvimento territorial dos municípios parceiros, 
através de um projeto de índole cultural que assume 
diferentes objetivos especí�cos:

a) Valorização do património cultural local 
(exploração da pedra, calcetaria, cantaria, 
escultura,...);

b)  Promover os cruzamentos artísticos 
contemporâneos que valorizem a memória e 
envolvam as comunidades e as novas gerações;

c) Desenvolver trabalho de programação cultural em 
rede, potenciando um impacto à escala regional;

d) Valorizar a escultura como um ato nobre de 
eternizar a pedra, criando valor imaterial;

e) Potenciar de forma prolongada o turismo da 
região, criando um circuito de visitação intermunicipal 
através das peças escultóricas que se anseia 
desenvolver;

f) Contribuir para a valorização da economia local, 
através do desenvolvimento turístico, mas acima de 
tudo pela coesão territorial e contributo para a 
sustentabilidade ambiental.

2. Respondendo à alínea d) do ponto anterior, a 
presente convocatória visa selecionar oito artistas 
contemporâneos, à escala internacional, focando a 
conceção, produção e instalação de oito peças 
escultóricas no território dos municípios 
intervencionados, integradas no circuito de visitação 
intermunicipal. 

Article 3 
|| Aims

1. The Territórios de Pedra project has the central 
objective of maximizing the cultural, touristic and 
territorial development strategy of the partner 
municipalities, through a cultural project that 
assumes di�erent speci�c objectives:

a) Enhancement of the local cultural heritage (stone, 
limestone, stonework, sculpture, ...);

b) Promotion of the contemporary artistic languages 
that value the community memory and involve the 
new generations;

c) Development of a programming cultural network, 
enhancing an impact on a regional scale;

d) Valuing sculpture as a noble act of eternalizing 
stone, creating immaterial value;

e) Promotion of the region's tourism in a long-term, 
creating a intermunicipal visiting circuit through the 
sculptural pieces to be develop;

f) Contribute to the enhancement of the local 
economy, through tourism development, focusing the 
territorial cohesion and contribution to environmental 
sustainability.

2. Responding to the line d) of the previous point, 
the present open call aims to select eight 
contemporary artists, on an international scale, 
focusing on the design, production and installation of 
eight sculptural pieces in the territory of the 
intervened municipalities, integrated in the 
intermunicipal visiting circuit.

Article 4 
|| Participants 

1. This open call is addressed to all plastic artists, 
without geographical limitation and without 
restrictions of basic training or previous experience, 
considering the ability to intervene the stone with 
endogenous characteristics of the territory as 
mandatory for the proposals to be selected.
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Artigo 4.º 
|| Destinatários

1. A convocatória dirige-se a todos os artistas 
plásticos, sem limitação geográ�ca e sem restrições 
de base de formação ou de experiência prévia, 
considerando a capacidade de intervencionar pedra 
de características endógenas do território como 
material obrigatório para as propostas a selecionar.



Article 5 
|| Characteristics of the 
artworks

1. The artists selected from this call for proposals 
must execute the approved proposals, considering a 
development in direct connection with the community 
of the place of intervention. Each of the selected 
artists will be assigned a location for the installation of 
the piece, following deliberation by the Directive 
Council of the cultural programming network - 
Territórios de Pedra, with the following indicative 
locations:

a) Ansião: Serra da Portela;
b) Figueiró dos Vinhos;
c) Pombal: Abiul.

2.  The pieces to be proposed in the scope of this 
open call must respect the following essential 
characteristics:

a) To be developed from stone with endogenous 
characteristics of the territories intervened;

b) To be suitable for outdoor installation and with a 
long-term perspective, o�ering structural security 
guarantees for its implementation;

c) To have an adequate dimension for visibility in the 
public space, integrated into the visiting circuit, and 
considering a principle of reasonableness weighed 
with the �nancial contribution;

d) To not require relevant structural costs with the 
�xing system in charge of the promoter.
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Artigo 5.º
|| Características das peças

1. Os artistas selecionados a partir desta 
convocatória deverão executar as propostas 
aprovadas, considerando um desenvolvimento em 
ligação direta com a comunidade do local de 
intervenção. A cada um dos artistas selecionados será 
atribuído um local para a execução da peça, a partir de 
deliberação do Conselho Diretivo da rede de 
programação cultural - Territórios de Pedra, estando 
previstos os seguintes locais indicativos:

a) Ansião: Serra da Portela;
b) Figueiró dos Vinhos;
c) Pombal: Abiul.

2. As peças a propor no âmbito da presente 
convocatória deverão respeitar as seguintes 
características essenciais:

a) Serem desenvolvidas a partir de pedra de 
características endógenas dos territórios 
intervencionados;

b) Serem adequadas para instalação ao ar livre e com 
perspetiva de longa durabilidade, oferecendo 
garantias de segurança estrutural para a sua 
implantação;

c) Terem dimensão adequada para a visibilidade no 
espaço público, integrada no circuito de visitação, e 
considerando um princípio de razoabilidade ponderada 
com a comparticipação �nanceira;

d) Não exigir/requerer custos estruturais relevantes 
com o sistema de �xação a cargo do Promotor.
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Artigo 6.º
|| Formalização da candidatura

1. As candidaturas à presente convocatória deverão 
ser  submetidas no site www.territoriosdepedra.pt 
anexando os seguintes documentos:

a) Formulário de Candidatura devidamente 
preenchido;

b) Curriculum artístico;
c) Esboço bidimensional da proposta;
d) Maquete digital tridimensional da proposta;
e) Digitalização do documento de identi�cação, 

devidamente autorizados pelos titulares (cartão de 
cidadão/bilhete de identidade/passaporte);

f) Outros materiais ou descrições que o candidato 
considere de importância relevante para a avaliação da 
proposta.

2. A apresentação de proposta é isenta de custos de 
participação. 

3. Cada candidato poderá apresentar mais do que 
uma proposta à presente convocatória, visando 
distintos locais de intervenção na rota de escultura 
contemporânea a criar. 

Article 6 
|| Formalization of the 
application

1. Applications for this call must be submitted to our 
website www.territoriosdepedra.pt  including the 
following documents:

a) Application form duly �lled;
b) Artistic curriculum;
c) Two-dimensional outline of the proposal;
d) Three-dimensional digital model of the proposal;
e) Scanning of the identi�cation document, duly 

authorized by the holders (citizen card, identity card or 
passport);

f) Other documents or descriptions that the 
candidate considers to be relevant for the evaluation 
of the proposal.

2. The submission of a proposal is free of cost for the 
candidate.

3. Each candidate may submit more than one 
proposal to this call for proposals, aiming at di�erent 
intervention sites in the contemporary sculpture route 
to be created.
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Artigo 7.º
|| Metodologia de seleção

1. A seleção dos artistas será efetuada a partir da 
avaliação das propostas pela comissão de avaliação 
nomeada para o efeito, de acordo com os seguintes 
critérios:

a) Criatividade da proposta (30%);
b) Justi�cação da proposta, adequação à identidade 

local e utilização de materiais endógenos (30%);
c) Adequação, dimensão e tipologia da proposta à 

contrapartida �nanceira (20%);
d) Viabilidade de execução nos tempos previstos 

para a implementação (20%). 

2. Após noti�cação em referência à proposta de 
seleção, os candidatos poderão proceder a eventuais 
comentários ou reclamações sobre a avaliação no 
prazo máximo de 5 dias úteis.

3. Cumprida a fase de audiência prévia, a comissão 
de avaliação irá deliberar a seleção �nal. 

Article 7
|| Selection Methodology

1. The selection of the artists will be made based on 
the evaluation of the proposals by the evaluation 
committee appointed for the purpose, according to the 
following criteria:

a) Creativity of the proposal (30%);
b) Justi�cation of the proposal, adequacy to the local 

identity and the use of endogenous materials (30%);
c) Adequacy of the size and typology of the proposal 

to the �nancial contribution (20%);
d) Feasibility of execution in the time foreseen for 

the implementation (20%).

2. After noti�cation in reference to the selection 
proposal, candidates may make any comments or 
complaints about the evaluation within a maximum 
period of 5 working days.

3. Once the preliminary hearing phase has been 
completed, the evaluation committee will decide on 
the �nal selection.

Artigo 8.º
||Comissão de avaliação 

1. A comissão de avaliação é constituída por:
a) Cristina Bernardino, Vereadora da Cultura da 

Câmara Municipal de Ansião;
b) Marta Brás, Vereadora da Cultura da Câmara 

Municipal de Figueiró dos Vinhos;
c) Ana Cabral, Vereadora da Cultura da Câmara 

Municipal de Pombal;
d) Pedro Figueiredo, escultor;
e) Fernando Freire, escultor.

2. A comissão de avaliação irá pontuar as propostas 
numa escala de 0 a 20, de acordo com a metodologia 
de seleção descrita no artigo 7º, de forma a selecionar 
oito propostas.

3. No caso de não ser veri�cado mérito mínimo, a 
comissão de avaliação reserva-se ao direito de não 
selecionar nenhuma proposta para aquisição.

Article 8
|| Evaluation Committee

1. The evaluation committee consists of:
a) Cristina Bernardino, Councilor for Culture of the 

Municipality of Ansião;
b) Marta Brás, Councilor for Culture of the Municipality 

of Figueiró dos Vinhos;
c) Ana Cabral, Councilor for Culture of the Municipality 

of Pombal;
d) Pedro Figueiredo, sculptor;
e) Fernando Freire, sculptor.

2. The evaluation committee will score the proposals 
on a scale from 0 to 20, according to the selection 
methodology described in article 7, in order to select up 
to eight proposals.

3. In the event that no minimum merit is veri�ed, the 
evaluation committee reserves the right not to select 
any proposal for implementation.
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Article 9
|| Production of the artwork

1. The production of the artwork is the sole 
responsibility of the selected candidate.

2. The selected artists are responsible, through 
internal or external resources:

a) To acquire all the necessary materials for the 
successful execution of the proposal;

b) To execute the project according to the plan 
indicated on the proposal;

c) To have all the tools and resources necessary for 
the execution and installation of the artwork;

d) To assume all costs with travel, accommodation 
and meals for the teams;

e) To assume all costs with transports for 
intermediate and �nal materials;

f) To assume all costs associated with installing the 
art work in the de�ned location;

g)  To have insurance for accidents at work for the 
teams involved in the production and installation of 
the artwork.

3. The selected candidate is also responsible:
a)   To develop the piece in close connection with the 

territory and community of the intervention sitplacee;
b) To carry out two workshops with the local 

community, based on their creative experience.

4. The selection of locations for intervention and 
installation of each art work is the responsibility of the 
Board of Directors of the cultural programming 
network - Territórios de Pedra, in accordance with 
Article 5, and is not subject to change without 
agreement by the parties.

5.  It is up to the municipality responsible for the 
location of the implantation of the artwork:

a)   To support in liaising with the local community for 
mediation actions;

b)  The creation of legal and public safety conditions 
at the place of installation of the artwork;

c)   The intervention in the place around the artwork 
installation site, when applicable, on a principle of 
reasonableness of resource management.

Artigo 9.º 
|| Produção da peça

1. A produção da peça é da exclusiva 
responsabilidade do candidato selecionado.

2. Os artistas selecionados são responsáveis, através 
de recursos internos ou externos, por:

a) Adquirir todos os materiais necessários à boa 
execução da proposta;

b) Executar a proposta de acordo com o plano 
proposto;

c) Dispor de todas as ferramentas e recursos 
necessários para a execução e instalação da peça;

d) Assumir todos os custos com deslocações, 
alojamento e refeições das equipas;

e) Assumir todos os custos com transporte de 
materiais intermédios e �nais;

f)    Assumir todos os custos associados à instalação 
da peça no local de�nido;

g)    Dispor de seguro de acidentes de trabalho para as 
equipas envolvidas na produção e instalação.

3. O candidato selecionado é, ainda, responsável por:
a) Desenvolver a peça em estreita ligação com o 

território e a comunidade do local de intervenção;
b)  Realizar dois workshops com a comunidade local, 

a partir da sua experiência criativa. 

4. A seleção dos locais de intervenção e instalação de 
cada uma das peças é da responsabilidade do Conselho 
Diretivo da rede de programação cultural - Territórios 
de Pedra, de acordo com o Artigo 5º, não sendo 
passível de alteração sem concordância das partes.

5. Cabe ao município responsável pelo local de 
implantação da peça:

a) O apoio na ligação com a comunidade local para as 
ações de mediação;

b) A criação de condições legais e de segurança 
pública no local de instalação da peça;

c) A intervenção envolvente ao local de instalação da 
peça, quando aplicável, num princípio de razoabilidade 
de gestão de recursos.
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Artigo 10.º 
|| Prazos

1. Ao submeter uma proposta à presente 
convocatória, o candidato assume o compromisso de 
responder a todos os tempos especí�cos da execução 
do projeto:

a)   A submissão de propostas decorre até às 23h59 
(hora de Portugal continental) do dia 11 de junho de 
2021;

b)   A comissão de avaliação emitirá o parecer sobre 
as propostas e informação da peça selecionada até ao 
dia 25 de junho de 2021, através de comunicação por 
correio eletrónico e publicação no site institucional; 
seguindo-se o prazo de 5 dias úteis para audiência 
prévia e posteriormente a comunicação da decisão 
�nal;

c)    A informação pública sobre as peças selecionadas 
para todos os locais de intervenção do projeto 
Territórios de Pedra será efetuada no dia 24 de julho 
de 2021, em evento público a realizar no Complexo 
Monumental de Santiago da Guarda (Ansião);

d)  A produção das peças e sua instalação deverá 
decorrer entre 15 de julho e o dia 15 de dezembro 
2021;

e)  As atividades de mediação com a comunidade 
local deverão decorrer entre os meses de agosto e 
novembro de 2021;

f) A instalação das peças deverá estar 
impreterivelmente concluída até ao dia 15 de 
dezembro de 2021, sob pena de penalizações 
contratuais;

g)    A inauguração do circuito de visitação, incluindo 
o sistema de visita virtual do parque de escultura 
intermunicipal, está prevista para o mês de maio de 
2022.

Article 10 
|| Timings

1.  When submitting a proposal to this call, the 
candidate undertakes to respond to all speci�c 
timings of the project's execution:

a)  The submission of proposals takes place until 
11:59 pm (mainland Portugal time) on June 11, 2021;

b) The evaluation committee will issue an evaluation 
on the proposals and information about the selected 
artworks until June 25, 2021, through communication 
by e-mail and publication on the institutional website; 
following the period of 5 working days for prior 
hearing and later the communication of the �nal 
decision;

c)    Public information about the selected pieces for 
all the intervention sites of the Territórios de Pedra 
project will be carried out on July 24, 2021, in a public 
event to be held at the Complexo Monumental de 
Santiago da Guarda (Ansião);

d) The production of the artwors and their 
installation should take place between July 15 and 
December 15, 2021;

e)  Mediation activities with the local community 
should take place between the months of August and 
November 2021;

f)  The installation of the artworks must be 
completed by December 15, 2021, under possibility of 
contractual penalties;

g)   The inauguration of the visiting circuit, including 
the virtual visit system of the intermunicipal sculpture 
route, is scheduled for the month of May 2022.
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Article 11
|| Financial counterpart

1.  Each of the selected artists will receive a �nancial 
contribution in the amount of 14,000€ (fourteen 
thousand euros), plus VAT at the legal rate in force (if 
applicable).

2. The �nancial contribution will be settled in two 
parts:

a)  50% up to 30 days after the e�ective start of work 
and with the delivery of the technical implementation 
project;

b)  50% with the completion of the work plan and the 
installation of the artwork.

3.  Contracting procedures will be carried out by the 
municipality responsible for the installation site of 
each artwork, in accordance with the premises of this 
call for proposals that will govern the respective 
speci�cations.

Article 12 
|| Ownership of the artworks

1.  The produced artworks within the scope of this call 
and when installed, in accordance with the work plan, 
are property of the respective municipality responsible 
for the intervention place, from the moment when the 
total �nancial contribution is paid.

Article 13 
|| Communication and 
dissemination

1. The person responsible for each of the selected 
proposals must be available for any interviews or other 
communication and dissemination actions for the 
project, during the implementation period, considering 
the total schedule provided for in article 10.

Article 14
|| Doubts or omissions

1. The doubts and omissions raised by the 
enforcement of this document will be resolved by the 
Directive Council of the cultural programming network 
- Territórios de Pedra.

Artigo 11.º
|| Contrapartida financeira

1.  A cada um dos artistas selecionados será atribuída 
uma contrapartida �nanceira no valor de 14.000€ 
(catorze mil euros), acrescidos de IVA à taxa legal em 
vigor (se aplicável).

2.    A contrapartida �nanceira será liquidada em duas 
tranches:

a) 50% até 30 dias após o início efetivo dos 
trabalhos e com a entrega do projeto técnico de 
implantação;

b)  50% com a conclusão do plano de trabalhos e a 
instalação da peça.

3.  A contratualização será efetuada pelo município 
responsável pelo local de intervenção/instalação, de 
acordo com as premissas da presente convocatória 
que regerão o respetivo caderno de encargos.

Artigo 12.º 
|| Propriedade das peças

1. A peça produzida no âmbito da presente 
convocatória e instalada, de acordo com o plano de 
trabalhos, é propriedade do respetivo município 
responsável pelo local de intervenção, a partir do 
momento em que esteja liquidada a totalidade da 
contrapartida �nanceira.

Artigo 13.º 
|| Comunicação e 
disseminação

1.  O responsável pela proposta selecionada deverá 
estar disponível para eventuais entrevistas ou outras 
ações de comunicação e divulgação do projeto, 
durante o período de implementação, considerando o 
cronograma total previsto no artigo 10º.

Artigo 14.º  
|| Dúvidas ou omissões

1.  As dúvidas e omissões suscitadas pela aplicação 
do presente documento serão resolvidas pelo 
Conselho Diretivo da rede de programação cultural - 
Territórios de Pedra.




