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Regulamento 

1. Sinopse 
 
O concurso, promovido pela Junta de Freguesia da Estrela, com a assessoria da Secção 
Regional Sul da Ordem dos Arquitectos (OASRS), tem como objectivo o desenvolvi-
mento de um projecto para módulos de restauração na Praça S. João Bosco e respectiva 
ocupação no espaço público. Serão premiadas 3 propostas pelo seu mérito e qualidade, 
às quais serão atribuídos prémios no valor total de 3.750 €. 
 
 
2. Objecto e modalidade do concurso 
 
2.1. O Concurso tem como objecto a selecção de um trabalho, tendo em vista o desen-
volvimento de um módulo de restauração na Praça S. João Bosco considerando-se 
soluções de criatividade associadas a soluções de custo racionalizado. 
 
2.2. Os trabalhos de concepção objecto do presente concurso devem observar os re-
quisitos constantes do presente Regulamento e Programa anexo.  
 
2.3. O concurso desenvolve-se numa só fase e decorrerá sob a forma de anonimato. 
 
 
3. Entidade promotora 
 
A entidade promotora é a Junta de Freguesia da Estrela, doravante designada de JFE, 
com sede na Rua Almeida Brandão, 39, 1200-602 Lisboa, com o telefone n.º 808 91 13 
13, correio electrónico geral@jf-estrela.pt. 
 
 
4. Processo de Concurso 
 
4.1. Do processo de concurso faz parte, para além do Regulamento, o Programa.  
 
4.2. O processo do concurso é disponibilizado, de forma gratuita a todos os interessados, 
no website: http://encomenda.oasrs.org  
 
 
5. Esclarecimentos sobre as peças do procedimento  
 
5.1. Qualquer pedido de esclarecimento, deverá ser submetido até à data definida em 
calendário para o email concursos@oasrs.org. O espaço reservado ao assunto deverá 
ser: “Praça S. João Bosco”. 
 
5.2. As respostas aos pedidos de esclarecimento, juntamente com outras informações 
julgadas oportunas, serão prestados pelo Júri na data definida em calendário e disponi-
bilizadas no website http://encomenda.oasrs.org  
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6. Júri 
 
6.1. O Júri do Concurso integrará 3 vogais efectivos, um dos quais presidirá, indicados 
pelas seguintes entidades: 

- Dr. Luís Newton, Presidente da Junta de Freguesia da Estrela, que preside; 
- Arq. Paulo Pinheiro, indicado pela Junta de Freguesia da Estrela; 
- Arq. Marcelo Dantas, indicado pela OASRS. 
 

6.2. O Júri entra em exercício de funções, a partir do dia útil subsequente à data de 
anúncio do concurso. 
 
6.3. As reuniões do Júri devem ser efectuadas com a presença de todos os seus mem-
bros e, das mesmas, serão lavradas as respectivas actas que, depois de aprovadas, serão 
por eles assinadas. 
 
6.4. O Júri poderá ser apoiado no seu trabalho por uma Comissão Técnica, sem direito 
a voto, que poderá ser consultada sobre condicionantes técnicos das propostas. 
 
6.5. As deliberações do Júri serão tomadas por maioria simples de voto e não poderá 
haver abstenções. 

 
6.6. O Júri elaborará um relatório final no qual fundamentará as deliberações e neste 
ficarão também exaradas as eventuais declarações de voto. 
 
 
7. Regras de participação  
 
7.1. Podem apresentar propostas as seguintes entidades:  

a) Profissionais independentes ou empresários em nome individual habilitados a 
exercer a actividade de elaboração estudos e projectos em Portugal, designa-
damente com inscrição efectiva em vigor na Ordem dos Arquitectos;   

b) Pessoas colectivas cujo objecto social abranja a actividade de elaboração de 
estudos e projectos de arquitectura ou urbanismo, tendo, obrigatoriamente, 
nos seus quadros, técnico(s) com a habilitação profissional exigida na alínea 
anterior. 

 
7.2. Os Concorrentes de outros Estados-Membros da União Europeia poderão concorrer 
em igualdade de circunstâncias com os Concorrentes de nacionalidade Portuguesa 
desde que, garantam qualificações profissionais equivalentes às exigíveis em Portugal 
para o desempenho da respectiva profissão.  
 
7.3. As candidaturas podem ser subscritas por um agrupamento de Concorrentes, sem 
qualquer modalidade jurídica de associação, desde que, os membros de um dos agru-
pamentos concorrentes não seja simultaneamente concorrente a título individual e 
integre outro agrupamento concorrente. 
 
7.4. As candidaturas devem ser coordenadas por um arquitecto com inscrição efectiva 
em vigor na Ordem dos Arquitectos. 
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8. Idioma  
 
Todos os elementos e documentos que acompanham as propostas devem ser redigidos 
em língua portuguesa. 
 
9. Impedimentos 
 
9.1. Não podem ser Candidatos e Concorrentes as entidades singulares ou colectivas 
que se encontrem em qualquer situação de impedimento legal. 
 
9.2. Estão ainda impedidos de concorrer ou de colaborar, a qualquer título: 

- Os membros do Júri e eventuais consultores do mesmo; 
- Os funcionários das entidades promotoras; 
- Os membros dos órgãos com competência para a nomeação de jurados; 
- O cônjuge, parente ou afim em linha directa ou até ao 2.º (segundo) grau da 
linha colateral dos anteriormente referidos; 
- Colaboradores com qualquer vínculo profissional com os membros do júri. 
 
 

10. Critérios de selecção 
 
10.1. A selecção das propostas é realizada de acordo com os seguintes critérios de se-
lecção:  

- Dimensão inovadora na definição do módulo - 50% 
- Localização e integração na envolvente - 25 % 
- Solução construtiva/ sustentabilidade - 25% 

 
10.2. Em caso de empate, prevalece o maior valor relativo atribuído ao critério com maior 
percentagem. 
 
 
11. Apresentação de propostas  
 
11.1. Documentos da proposta 
 
11.1.1. Ficheiro Proposta 
Os Concorrentes devem apresentar 4 (quatro) páginas em tamanho A3 horizontal, com-
piladas em formato digital (pdf com máximo de 10 megabytes) com a denominação 
“proposta.pdf”, com todos os elementos escritos e gráficos necessários para a sua com-
preensão, nomeadamente: 
- Planta de implantação com a localização dos módulos 
- Plantas, cortes e alçados dos módulos 
- Perspectivas da proposta  
 
11.1.2. Imagem síntese 
Os Concorrentes devem apresentar 1 imagem em formato digital (jpg com dimensão de 
1280x800px e um tamanho máximo de 1 megabyte). 
 
11.1.3. Texto síntese 
Os Concorrentes devem apresentar um texto síntese da proposta com um máximo de 
1000 caracteres (incluindo espaços). 
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11.2. Submissão de propostas  
 
11.2.1. Os elementos constantes do ponto 11.1 devem ser submetidos electronicamente 
na página do concurso no website da plataforma de encomenda da OASRS (http://en-
comenda.oasrs.org) 
 
11.2.2. Aquando a submissão, a plataforma de encomenda da OASRS atribui um código, 
aleatoriamente, aos elementos que materializam as propostas, sendo esse código o 
único elemento de identificação da proposta até ao relatório final de Júri. 
 
11.2.3. As propostas apresentadas a concurso não podem, no seu todo ou em parte, ser 
divulgados por qualquer meio, antes de conhecido e tornado público o Relatório Final 
do Júri, onde conste a selecção e ordenação dos trabalhos, e a identidade dos Concor-
rentes. 
 
 
12. Data limite para apresentação dos trabalhos  
 
Os trabalhos têm que ser submetidos electronicamente até às 17:00h do dia 19 de Junho 
de 2017. 
 
 
13. Exclusões 
 
13.1. São condições para a exclusão de um Concorrente, as seguintes situações:   
- Se o documento da proposta conter qualquer elemento que permita, de forma directa 
ou indirecta, identificar o concorrente; 
- Que não observem os requisitos a que se refere o ponto 11. 
 
13.2. A exclusão de um Concorrente será fundamentada pelo Júri e constará da acta da 
reunião em que tal decisão ocorrer, bem como do Relatório Final.  
 
 
14. Apreciação das propostas  
 
14.1. O Júri, com base nos critérios de selecção enunciados e de acordo com as ponde-
rações definidas, avaliará cada uma das propostas apresentadas a Concurso, devendo 
as suas apreciações e respectivas fundamentações constar das actas das reuniões em 
que tenham lugar. 
 
14.2. O Júri elabora um Relatório Final, assinado por todos os seus membros, no qual 
indicarão, fundamentadamente, quais os candidatos excluídos por não terem preen-
chido os requisitos exigidos no Regulamento do Concurso, e fará constar a 
fundamentação da avaliação e ordenação das propostas, especificamente com referên-
cia ao mérito relativo e absoluto dos primeiros três classificados, podendo ainda 
formular quaisquer reflexões e recomendações. 
 
14.3. O Júri, depois de integralmente cumpridos os procedimentos de avaliação das pro-
postas, conforme disposto nos pontos anteriores, dará por encerrado os seus trabalhos. 
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15. Identificação dos concorrentes 
 
Depois de concluído e assinado o relatório final de Júri, a plataforma de encomenda da 
OASRS identifica de forma automática os concorrentes, associando-os aos respectivos 
códigos inicialmente atribuídos às propostas, originando uma grelha com esta informa-
ção. 
 
 
16. Divulgação da decisão de selecção, publicação e exposição 
 
16.1. Após a decisão de selecção da proposta classificada em primeiro lugar, todas as 
propostas serão divulgadas, assim como o relatório do Júri, no website http://enco-
menda.oasrs.org, sendo todos os concorrentes imediatamente notificados desse facto 
através de correio electrónico.  
 
16.2. Após a decisão de selecção, será organizará uma exposição pública das propostas 
apresentadas a concurso, na qual estará patente o relatório do júri, cujo local e hora de 
abertura serão anunciados no website http://encomenda.oasrs.org e comunicados a to-
dos os concorrentes e membros do Júri, por correio electrónico. 
 
16.3. Para efeitos desta exposição serão solicitados aos concorrentes premiados, a im-
pressão dos documentos entregues. 
 
 
17. Direitos de autor 
 
As propostas seleccionadas passarão a constituir propriedade material do Promotor, 
sem prejuízo dos direitos de natureza pessoal do(s) seu(s) autor(es). 
 
 
18. Prémios 
 
18.1 Serão premiadas 3 propostas pelo seu mérito e qualidade, às quais serão atribuídos 
prémios com um valor total de 3.750€. 
 
18.2. Será atribuído, pela Entidade Promotora, um prémio ao concorrente classificado 
em 1.º lugar no valor de € 2.000 (dois mil euros). 
 
18.3 Será atribuído, pela Entidade Promotora, um prémio ao concorrente classificado 
em 2.º lugar no valor de € 1.000 (mil euros). 
 
18.4 Será atribuído, pela Entidade Promotora, um prémio ao concorrente classificado 
em 3.º lugar no valor de € 750 (setecentos e cinquenta euros). 
 
18.5. Os prémios referidos nos pontos anteriores correspondem a um valor líquido de 
impostos, e serão pagos pelo Promotor no prazo de 30 dias a contar da data de notifica-
ção do Relatório Final do Júri. 
 
18.6 Aos autores dos restantes trabalhos, que se distingam pela sua singularidade, po-
derão ser atribuídas Menções Honrosas de natureza não pecuniária. 
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19. Informações adicionais 
 
Não existe obrigatoriedade de adjudicação por parte da Entidade Promotora, no entanto, 
caso a Entidade Promotora decida adjudicar, o valor do prémio será deduzido ao valor 
contratual. 
 
 
20. Calendário  
 
O calendário do concurso será o seguinte:  
- Data limite para pedidos de esclarecimento: 22 de Maio de 2017 (17:00h) 
- Data limite para respostas aos pedidos de esclarecimento: 29 de Maio de 2017 
- Data limite de recepção das propostas: 19 de Junho de 2017 (17:00h) 
- Anúncio dos resultados: a definir 
- Exposição pública dos trabalhos: a definir 
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Programa 

1. Preâmbulo 
 
A Junta de Freguesia da Estrela pretende definir um modelo de ocupação de espaço 
público para fins de restauração. 
 
Em sequência de vários pedidos solicitados à Junta de Freguesia da Estrela para efeitos 
de implementação de estruturas autónomas para usos associados à restauração na 
Praça S. João Bosco, a Junta de Freguesia da Estrela considerou que a resposta deveria 
consistir num elemento autónomo, replicável, enquadrado com o contexto urbano, cri-
ando uma imagem formal homogénea dos futuros elementos a implementar. 
 
É necessário assim, pensar num modelo de ocupação que dignifique o local onde se 
insere, permitindo a criação de novas dinâmicas urbanas e pontos de referência no es-
paço público da freguesia. 
 
 
 
2. Síntese histórica 
 
Praça São João Bosco  
Localizado junto ao Cemitério dos Prazeres (construído em 1833), este espaço público 
ocupa uma área de 0,7 hectares e divide-se em dois amplos espaços ajardinados, sepa-
rados por uma rotunda relvada com elemento escultórico ao centro, constituindo um 
importante “pulmão” para os moradores desta zona, face à densidade de ocupação de 
toda a envolvente edificada e ao intenso tráfego rodoviário. Ao nível das vivências locais, 
este “jardim de bairro” reflecte o impacto da proximidade quer do Cemitério dos Praze-
res, quer do complexo religioso e educacional dos Salesianos. 
 
O projecto, de 1954, é da autoria do Arquitecto paisagista Edgar Sampaio Fontes, reve-
lando, na parte sul, “linhas românticas, tanto no traçado dos caminhos como na 
disposição aparentemente aleatória dos arvoredos” e na parte Norte, “uma intervenção 
mais recente pela modernidade das linhas não só inscritas pelos caminhos como no 
canteiro sobrelevado”1 em que tiras de gravilha alternam com tiras de igual largura de 
arbustos de loendro, só variando a sua cor, entre as diversas linhas. 
 
As espécies vegetais presentes são romãzeira, magnólia, choupo-negro, lódão-bastardo, 
olaia, casuarina, cipreste, loendro e tecomária. 
 
No extremo NO do jardim destaca-se uma árvore centenária de grande porte, da espécie 
Tipuana tipu classificada de interesse público e considerada de grande valor ornamental 
e paisagístico, por ser a árvore desta espécie com maior projecção de copa medida até 
ao momento em Portugal. As dimensões são as seguintes: 
Perímetro da Base: 4.35                              
Perímetro a 1,30 m: 3.42 
Diâmetro da Copa Norte/Sul (m): 34.0, Este/Oeste (m): 28.7 
Altura (m): 23.5 

                                                      
1 ANDERSEN, Teresa, "Do Estádio Nacional ao Jardim Gulbenkian - Francisco Caldeira Cabral e a primeira 

geração de Arquitectos Paisagistas (1940-1970)", Lisboa, 2003 
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Árvore Tipuana tipu  

 
 
Estátua de São João Bosco2 
 
Em frente ao Cemitério dos Prazeres, na Praça São João Bosco (antigo Largo dos Pra-
zeres) foi colocada, em Janeiro de 1987, a primeira pedra da estátua de São João Bosco 
(1815-1888), fundador da Congregação dos Salesianos, sacerdote e educador que con-
sagrou toda a sua vida à instrução popular e gratuita de crianças socialmente 
desfavorecidas. 
 
Homenagem da Família Salesiana e da cidade de Lisboa a S. João Bosco, por ocasião 
do centenário da sua morte, a estátua, inaugurada a 31 de janeiro de 1988, ergue-se no 
centro de uma base circular relvada e delimitada por pedra, assente sobre uma plata-
forma de três degraus. Esculpida em bronze, com seis metros de altura e cinco toneladas 
e meia de peso, foi inteiramente custeada pela Família Salesiana, sendo a Câmara Mu-
nicipal de Lisboa responsável pela construção da rotunda e pela execução da base. 
 
De estilo figurativo, é uma obra do Escultor Luís de Matos e representa uma árvore se-
cular, a oliveira, esventrada e torcida mas resistente e lutadora que, entre pedregulhos e 
intempéries, se conserva sempre viçosa e viva. As figurações de D. Bosco e dos três 
rapazes simbolizam o ensino, o trabalho e a diversão. O baixo-relevo das costas do mo-
numento é uma interpretação do “sonho dos 9 anos” de João Bosco. 

                                                      
2  SALEMA, Isabel, “Lisboa de pedra e bronze”, 1990. ANTUNES, J., Boletim Salesiano n.º 536, Jan/Fev 2013 
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Oficinas de São José - Colégio Salesiano 
“As Oficinas de São José, em Lisboa, enquanto escola de artes e ofícios, foi fundada no 
final do século XIX, em 1894, num contexto social marcado pela existência de um grande 
número de jovens ao abandono. Perante a incapacidade do Estado Português em con-
seguir recuperar socialmente estes jovens, foi a iniciativa particular, nomeadamente de 
organismos de carácter religioso, que procurou colmatar essa lacuna.  
 
É neste contexto que os Salesianos se instalam e em que se afirmam no desenvolvi-
mento de um projecto visando a recuperação dos jovens pelo ensino profissional e pela 
educação moral e religiosa. Apesar dos condicionamentos de vária ordem, sobretudo 
económica, os primeiros Salesianos contribuíram de forma significativa para enriquecer 
a sociedade portuguesa, formando muitas centenas de jovens operários instruídos e pro-
fissionalmente qualificados. (…) 
 
Em Maio de 1889 foi adquirido um terreno no Alto dos Prazeres para a construção da 
nova sede. O terreno foi doado à Instituição pelo benemérito amigo dos Salesianos, Mar-
quês de Livéri e Valdansa, que residia em Lisboa já há alguns anos.  
A elaboração do projecto das novas instalações foi confiada ao arquitecto italiano Mário 
Ceradini, professor da Academia de Belas Artes de Turim, e incluía as secções de inter-
nato para 500 aprendizes internos, com as dependências destinadas a aulas e oficinas 
e externato para cima de igual número de alunos com Oratório Festivo ou Centro Juvenil 
anexo.  
 
No dia 15 de Junho de 1901, começaram os trabalhos de remoção da terra para lançar os 
alicerces. (…) Apesar das muitas adversidades com as obras, em Dezembro de 1905 co-
meçou a transferência das Oficinas para as novas instalações, realizando-se a 
inauguração solene da casa nova em 19 de março de 1906.”3 
  
Na sequência da revolução política de 1910, o edifício é requisitado para fins militares 
até 1920. Em 1925, com a chegada do salesiano Aquiles Marchetti, as artes gráficas 
tomam grande impulso e desenvolvimento.  
 
A partir dos inícios da década de 70, o ensino profissional, que caracterizou as Oficinas 
de S. José desde os seus primórdios, desaparece por completo. Pouco a pouco vai sendo 
reduzido o internato e o ensino torna-se exclusivamente liceal. 
 
 
 
3. Objectivos 
 
- Conceito 
Criar um conceito arquitectónico inovador, aliando soluções de criatividade a soluções 
de custo racionalizado. 
 
- Enquadramento 
É fundamental dialogar com a realidade espacial envolvente.  
 
 

                                                      
3 SILVA, Isabel Maria Simões de Barros Pereira da, “A Congregação Salesiana e o seu ideal educativo (1894-

1974) ”, Tese de Mestrado em Didática da História, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2012 
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- Construção 
Considerar as condicionantes relacionadas com o processo construtivo, a materialidade 
e infra-estruturas.  
 
- Sustentabilidade 
Reduzir os custos de energia recorrendo a sistemas eficientes de captação energética. 
 
- Identidade 
Promover uma nova identidade na área de intervenção através da presença destes novos 
elementos. 

 
 
 
4. Área de intervenção 
 
A praça S. João Bosco, com as suas características e proximidade com o eixo Jardim da 
Parada, Mercado de Campo de Ourique e Cemitério dos Prazeres, apresenta um grande 
potencial para se tornar um ponto de referência e lazer para todos os munícipes. 
 
Actualmente dispõe de alguns programas de lazer que permitem a fruição do espaço, 
nomeadamente, um parque infantil, um parque canino e um café/esplanada. 
 
Sendo uma zona servida pela carreira de eléctricos E28 e E25 com uma grande movi-
mentação de turistas que visitam o Cemitério dos Prazeres, constitui um ponto de 
referência da cidade. 
 
A praça com cerca de 700m2 encontra-se organizada em 3 áreas: 
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- Área Norte (N) 

 
A área norte é caracterizada por um jardim relvado de topografia plana do qual se des-
taca uma árvore da espécie Tipuana tipu, de grande porte, classificada de interesse 
público e considerada de grande valor ornamental e paisagístico. É nesta área que se 
localizam os equipamentos de lazer existentes, nomeadamente, o parque infantil e o 
parque canino, e ainda um WC público. 
 
Actualmente encontra-se também implantado nesta área uma estrutura de restauração 
que não deverá ser considerada na proposta a apresentar.  
 
 
- Área Central (C)  
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A área central corresponde ao nó viário em torno de uma rotunda com a estátua de S. 
João Bosco. É nesta área que se localiza a entrada do Cemitério dos Prazeres e o termi-
nal dos Eléctricos E25 e E28.  
 
 
- Área Sul (S) 

 
O jardim a sul apresenta um espaço relvado fazendo o enquadramento do Colégio dos 
Salesianos - Oficinas de São José. É um espaço actualmente desprovido de qualquer 
uso específico. 
 
 
5. Programa de intervenção 
 
O programa consiste em definir um modelo para a ocupação do espaço público da Praça 
S. João Bosco com os seguintes requisitos: 
- Definir um módulo para fins de restauração 
- Área Bruta de Construção do módulo entre 15m2 e 20m2 (poderá ter associada uma 
área de esplanada até 20m2) 
- O valor máximo estimado para o custo da obra de cada módulo é de €15.000,00 
(quinze mil euros), acrescido do IVA à taxa legal em vigor. 
- Definir um processo de construção sem impacto significativo no espaço existente 
- Permitir que os módulos sejam amovíveis 
- Prever a implantação de 4 módulos na área da Praça S. João Bosco 
- Não se pode prever a implantação de qualquer construção num raio de 10m da árvore 
da espécie Tipuana tipu, localizada na área norte da Praça. 
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6. Anexos  
 
Os anexos estão disponíveis para download no website do concurso: http://enco-
menda.oasrs.org 
 
- Anexo 1  
Levantamento topográfico (.dwg) 
- Anexo 2  
Levantamento fotográfico (.jpg) 
- Anexo 3  
Levantamento fotográfico – planta localização (.pdf) 
- Anexo 4 
Extracto da Planta de Condicionantes – PDM de Lisboa (.pdf) 
 


