
 PUTRICA* 

PROPOSTAS URBANAS TEMPORÁRIAS de REABILITAÇÃO e INTERVENÇÃO CULTURAL e ARTÍSTICA 

*Expressão tipicamente freamundense, de origem incerta e sinónima de cambalhota. Para as gentes de 

Freamunde "dar uma putrica" era uma expressão frequentemente utilizada para fazer referência a 

brincadeiras, aventuras e traquinices de criança. Para nós, putrica é agora também sinónimo de arte, de 

cultura, um projecto de intervenção urbana que se pretende contemporâneo mas ao mesmo tempo que se 

prenda com a tradição, “uma cambalhota” no movimento artístico da nossa terra, uma manifestação de 

interesse criativo aliada à euforia popular tão característica das nossas gentes. 

_ _ 

O PUTRICA, inserido no programa das FESTAS SEBASTIANAS, é o Festival de 

Arte Pública da cidade de Freamunde que tem como principal objectivo 

sensibilizar para a integração da arte no espaço urbano. Iniciado em 2013, teve 

como propósito intervir e reabilitar imageticamente espaços devolutos e 

descaracterizados de identidade urbana, atribuindo-lhes novos valores culturais e 

artísticos. Agora, este projeto, prentende expandir-se para uma intervenção a 

outros espaços da cidade, de forma a dar continuidade à crescente dinamização 

do espaço público urbano, através de sucessivas intervenções artísticas que 

transformem a rua numa galeria em espaço aberto. O Putrica tem como desafio 

recriar e pontuar a cidade com a criação de um percurso cultural que convide à 

sua descoberta e apropriação pelos sentidos, envolvendo artistas e cidadãos num 

projecto que se quer de convivialidade. 

 

 Frederico Draw – Director Artístico PUTRICA 

_ _ 

 

 

 

  



CONCURSO PUTRICA 2014 

CALL FOR ARTISTS 

_ _ 

As propostas deverão ser enviadas para projectoputrica@gmail.com em formato 

.pdf até ao dia 30 de Junho às 23h59. 

_ _ 

 

Sobre as propostas a CONCURSO: 

Será seleccionada 1 proposta de intervenção para integrar o roteiro artístico do 

PUTRICA, juntamente com as obras dos artistas convidados pela organização. 

A organização compromete-se a dar conhecimento, em tempo útil, do espaço 

objecto de intervenção após a selecção da proposta a 3 de Julho, adequando a 

proposta aos locais disponíveis.  

Aos participantes a concurso, pede-se apenas máxima criatividade e originalidade 

nas propostas a apresentar.  

 

Suportes 

Serão aceites propostas em todos os materiais e formas de expressão artística, 

desde que a sua execução prática seja adequada ao(s) objecto(s) da intervenção 

proposto(s): fachadas, muros ou edifícios devolutos. 

 

Participantes 

Podem participar a concurso todas as pessoas, individualmente ou em grupo, com 

idade superior a 16 anos . 

 



Datas 

- Deadline para envio das propostas: 30 de Junho 

- Divulgação dos resultados (via e-mail): 3 de Julho 

- Execução das intervenções: 9 – 13 de Julho 

 

Júri 

As propostas serão analisadas e seleccionadas por um júri constituído por 4 

elementos: 

- Frederico Draw [Organizador/Director Artístico do Putrica, Artista] 

- Sara Ribeiro [Co-organizadora do Putrica, Criativa] 

- Carlos Felgueiras [Presidente da Comissão das Festas Sebastianas] 

- Filipe Lopes [Presidente da Associação das Festas Sebastianas, Designer] 

 

Apoio na execução 

A organização do PUTRICA, juntamente com Comissão das Festas Sebastianas* 

2014, assegura, para além do apoio logístico necessário, um apoio nos materiais 

para a execução da intervenção até ao valor máximo de 100€ (qualquer 

orçamento que ultrapasse esse valor terá que ser assumido pelo artista). Se a 

deslocação do artistas selecionado(a), for superior  a 30KM, a Comissão de 

Festas garantirá uma comparticipação nas deslocações e/ou, alojamento. 

*Uma vez que as Sebastianas são organizadas estritamente pela boa vontade de voluntários e suportadas 

por donativos e patrocínios, é-nos impossível fornecer qualquer outro tipo de apoio monetário. 

 

 



Observações 

- A organização do PUTRICA não se responsabiliza por eventuais danos e/ou 

acidentes ocorridos durante a execução da proposta, tanto na intervenção como 

no(s) interveniente(s). 

- Para efeito de divulgação, os participantes devem concordar com o registo de 

imagens vídeo e fotográficas das suas intervenções, durante e após o evento.  

- Artistas de menor idade deverão garantir a autorização do(s) pai(s) ou de quem 

o(s) substitua e possa assumir a responsabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA DE INSCRIÇÃO 

_ _ 

 

1. Dados Pessoais 

 

Nome: 

 

BI: 

 

E-mail: 

 

Tlm: 

 

 

Portefólio/site/blog:  

 

 

Tipo de Intervenção: 

(Pintura/Graffiti, Escultura, Instalação, Fotografia, Stencil, Paste Up, outros ...) 

 

 

 



2. Proposta 

 

Memória Descritiva: 

(breve descrição da intervenção a executar) 

 

 

 

Material a utilizar: 

 

 

 

Maqueta: 

(Anexar imagem, desenho, esquema ou exemplos da proposta, se necessário 

poderá ser anexada(s) outra(s) página(s) a este documento) 

 

 

 

 

 


