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FICHA TÉCNICA 

Concurso  

 “Pinta d armário” 

*********************************** 

PRESSUPOSTOS 

 

No presente documento descrevem-se as regras a cumprir na apresentação do projeto a submeter para o Concurso “Pinta d armário” 

promovido pela Be Water – Águas de Ourém e pelo Município de Ourém. 

 

Será alvo de intervenção estética, por execução de um projeto de pintura ilustrativa, um armário de válvulas redutoras de pressão, por 

freguesia do concelho de Ourém. 

 

A listagem dos equipamentos a caracterizar, a seguir disponibilizada, permitirá, se se entender necessário, a cada entidade a concurso 

visualizar in loco o espaço envolvente e o material em causa.   

 

Todos os armários são em metal e contêm duas portas nas quais serão reproduzidos os projetos vencedores. 
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LISTA DE ARMÁRIOS ABRANGIDOS 

 Freguesia Localidade Morada 

Fátima Moita Redonda Estrada da Moita, próximo ao nº495 

Atouguia Murtal Estrada de Fátima,  próximo ao nº846 

Atouguia Mourã Rua Vale de Leira, próximo ao nº107 

Nossa Senhora das Misericórdias Beltroa Rua Quinta do Feto 

Nossa Senhora das Misericórdias Carapita Rua Principal, próximo ao nº586 

Nossa Senhora da Piedade Lourinha Rua Cidade de Ourém, próximo ao nº23 

Seiça Cristovãos Estrada Principal, próximo ao nº58 

Seiça Abadia Cruzamento Rua Cidade de Ourém com a Rua Casal Salvador 

Gondemaria e Olival Gondemaria Largo Frei Luís de Sousa 

Gondemaria e Olival Conceição Rua Professor Natividade Gens, próximo ao nº6 

Gondemaria e Olival Aldeia Nova Rua São Domingos, próximo à rotunda 

Matas e Cercal Cercal Largo Sá Carneiro 

Matas e Cercal Lagoa da Pedra Rua 1º de Janeiro 

Espite Espite Cruzamento da Rua Cónego Pereira Simões com a Rua Principal 

Caxarias Andrés Cruzamento da Rua Martins com a Rua Santo André 

Rio de Couros e Casal dos Bernardos Rio de Couros Cruzamento da Rua do Areeiro com a Rua dos Carvalhos 

Rio de Couros e Casal dos Bernardos Carvalhal de Cima Cruzamento da Rua da Calçada com a CM1015 

Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais Formigais Próximo ao cruzamento da Rua Principal com a Rua das Flores 

Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais Junqueira Rua Principal, próximo ao nº50 

Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais Ladeira do Fárrio Cruzamento da Rua Padre António Janeiro com a Rua Principal 
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CARACTERÍSTICAS 

PRIMEIRA FASE: 

 

Na fase inicial de concurso os projetos a apresentar às Juntas de Freguesias serão entregues em suporte escolhidos pelos candidatos tendo em 

atenção que, se elegido para a fase seguinte, estes deverão ser reproduzidos nos armários. 

 

SEGUNDA FASE: 

 

Nesta fase, os autores do projeto vencedor irão reproduzir no armário o seu projeto com recurso aos materiais disponibilizados pela organização. 

 

ARMÁRIOS VRP: 

 

São armários de metal que abrigam equipamentos da rede de distribuição de água. Os armários, em metal, comportam duas portas de igual 

dimensão e com sistema de fecho para impedir uma cesso generalizado. 

 

Em cada armário intervencionado serão colocados os seguintes elementos: 

 

1. Uma faixa inferior a personalizar pela Be Water 

2. Na parte superior de cada porta será alocado um espaço para transposição, com recurso a tinta, do projeto selecionado. 
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Medidas dos projetos 

por placa/porta 

Largura =>  50 cm 

Altura    =>  65 cm 
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MATERIAIS: 

 

Os materiais necessários à produção do projeto da fase inicial serão da responsabilidade de cada participante. 

 

Os materiais necessários para a execução das réplicas nos próprios armários serão fornecidos pela Be Water conforme abaixo indicado: 

 

 Tintas acrílicas: cores primárias e ainda branco e preto 

 Kit de pinceis 

 Cadins para misturas de cores 

 Spray fixante 

 

Serão ainda fornecidos coletes de alta visibilidade para os participantes durante a execução das pinturas nos armários.  

 


