CONVOCATÓRIA ABERTA
A PROJETO DE CRIAÇÃO ARTÍSTICA

CONCERTO À PADROEIRA
QUATRO SABORES – 08 DEZEMBRO 2021

A Associação Cultural Cantar Nosso desafia os artistas plásticos, individuais ou coletivos,
profissionais ou amadores, residentes no concelho da Golegã, à apresentação de propostas
de criação artística na área das Artes Visuais, a fim de serem selecionados, apoiados e
apresentados no âmbito do projeto Quatro Sabores, atividade integrada na Programação em
Rede, uma iniciativa da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) em parceria
com o Município de Golegã, com o apoio da União Europeia (Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional), Portugal 2020 e Alentejo 2020.
Aliando as vivências rurais do território do Concelho da Golegã, o projeto Quatro Sabores
apresenta-se como uma abordagem multidisciplinar artística visando reunir uma cultura
atual e contemporânea com as vivências e memórias do lugar enraizadas na Lezíria do Tejo.
Tendo como ponto de partida um enunciado de cariz endógeno, o concerto à Padroeira,
incluído no programa do Quatro Sabores, procura afirmar por via de um encontro entre a
música clássica e contemporânea com as artes plásticas e visuais, transportando-nos desde
os tempos remotos à contemporaneidade, em suma: a valorização de costumes e memórias
habitualmente mencionados como Património Imaterial.

1. ÂMBITO E OBJECTIVOS
 No dia 08 de dezembro de 2021, a Associação Cultural Cantar Nosso
organizará um concerto dedicado à Padroeira de Portugal e da Golegã, cujo
pré-programa anuncia um reportório variado e transversal. Em simultâneo
estará presente um artista plástico a desenvolver ao vivo uma obra cujo fio
condutor do processo artístico será o tema e a envolvência do próprio
concerto aliado às memórias e vivências do concelho da Golegã;
 A presente convocatória pretende selecionar um artista plástico, ou coletiva, a
estar presente no dia 08 de dezembro para desenvolver ao vivo o projeto
artístico.
2. CANDIDATOS
 A presente convocatória está aberta a artistas plásticos, individuais ou coletivos,
residentes no concelho da Golegã;
 Os candidatos terão de ser maiores de 18 anos;






Os candidatos podem concorrer enquanto projeto individual ou coletivo. As
condições dos montantes a atribuir não serão alteradas caso a proposta provenha
de um coletivo. No caso de uma candidatura coletiva, deverá ser identificado o
coordenador da candidatura;
Os candidatos poderão concorrer com o máximo de dois projetos; em caso de
coletiva cada membro envolvido contará com uma participação em seu nome;
Estão impedidos de se candidatar:
- membros do júri;
- membros dos órgãos diretivos/executivos da Associação Cultural Cantar Nosso e
da Câmara Municipal da Golegã

3. CALENDÁRIO
Abertura da Convocatória: 01 outubro 2021
Entrega de propostas: até 04 de novembro 2021
Comunicação dos resultados: 24 novembro 2021
Data do evento de trabalho de criação: 08 dezembro 2021

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
 O período de candidaturas é de 01 outubro 2021 a 04 de novembro de 2021. Nenhuma
candidatura será aceite após o término deste período.
 As propostas deverão ser enviadas em formato digital para a.c.cantarnosso@sapo.pt
com o assunto “Candidatura 4Sabores / Nome Candidato”
 As candidaturas deverão conter a seguinte documentação em anexo:
 Formulário de Inscrição devidamente preenchido e assinado;
 Curriculum Vitae do Artista;
 Portefólio atualizado;
 Memória descritiva e fundamentação da proposta;
 Ficha técnica do projeto (materiais e técnica, suporte, dimensões…);
 Fotografias do anteprojeto (tendo em conta que o projeto apenas se efetivará
no dia do evento, ao vivo, as fotografias serão apenas de esboços/maquetas).
 Será atribuído ao artista selecionado a entrega de um diploma e de um subsídio ao
desenvolvimento artístico no valor de 500€ (IVA incluído). Este será entregue
mediante a apresentação, pelo autor, de fatura-recibo e declarações de não dívida à
Autoridade Tributária e à Segurança Social.
 O material e suporte necessários à realização da obra serão da responsabilidade do
autor
 A concretização da obra artística acontecerá, em concomitância com o concerto à
Padroeira, no dia 08 de dezembro de 2021 na Igreja Matriz da Golegã, com duração
aproximada de duas horas, tempo que o artista terá disponível para devolver o
projeto. O autor poderá efetuar os retoques necessários de consolidação da obra final
após o término do concerto.

5. PROPOSTAS
 As temáticas abordadas deverão estar relacionadas com o património cultural,
histórico e natural da região;
 Os projetos a candidatar deverão assumir carácter inédito e diferenciador;
 Os projetos a concurso serão apresentados em maqueta, desenho, montagem
fotográfica, ou outra forma que melhor se adeque à intenção do autor. Devem
obrigatoriamente ser acompanhados de uma memória descritiva e justificativa,
que inclua uma descrição conotativa e enquadramento concetual e sua relação
com a região;
 A concretização do projeto selecionado não poderá obstruir os acessos da Igreja
Matriz, nem ocultar ou interferir, visualmente e sonoramente, com o concerto
musical;
 Define-se que a Associação Cultural Cantar Nosso ficará proprietária da obra
distinguida.
6. SELEÇÃO E JÚRI
 O júri será composto por: um elemento representante da Associação Cantar
Nosso, um elemento representante da Câmara Municipal da Golegã e um artista
plástico ou curador.
 Caso não sejam apresentados projetos em número suficiente que reúnam os
padrões de qualidade exigidos, o júri poderá deliberar a não realização desta
participação ao vivo no concerto à Padroeira;
 Critérios de seleção:
1. Qualidade conceptual e formal do portefólio
2. Qualidade conceptual e formal do projeto
3. Inovação e criatividade do projeto
4. Relação com o território e valorização do património regional
5. Viabilidade do projeto face ao espaço e à envolvência
7. DIREITOS DE AUTOR
 O candidato selecionado cede todos os direitos de autor autorizando a Associação
Cultural Cantar Nosso e a Câmara Municipal da Golegã a divulgar imagens, vídeos
e informações referentes aos respetivos projetos, em todos os materiais e
suportes de comunicação
8. DISPOSIÇÕES FINAIS
 Todos os dados fornecidos serão utilizados apenas para tratamento do processo
desta convocatória e poderão ser consultados e modificados mediante pedido do
próprio;
 Todos os esclarecimentos e dúvidas sobre a interpretação da presente
convocatória deverão ser submetidos à organização através do email
a.c.cantarnosso@sapo.pt dentro do prazo definido no calendário;





A organização poderá suspender, cancelar ou alterar o formato previsto em função
da evolução da pandemia, em qualquer momento, de acordo com as orientações
da DGS – Direção Geral de Saúde;
Os casos omissos serão resolvidos pela Associação Cultural Cantar Nosso e pela
Câmara Municipal da Golegã.

