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Tetos Mudéjares da Sé do Funchal - Saco de Pano

REGUTAMENTO

As principais construções da cidade do Funchal tiveram início no séc. XV, época áurea da cidade do

Funchal, pautada pelo comércio do açúcar. A construção da Sé do Funchal iniciou-se em 1493 e terminou em

1517, ano em que foi sagrada a 18 de outubro, em honra da Beatíssima Virgem Maria, A igreja foi elevada a

Catedral pelo Papa Leão X, em L514, na altura, a maior diocese do mundo, pois íncluía todos os territórios
descobertos pelos portugueses à época.

Uma das principais caraterísticas construtivas e decorativas desta igreja reside nos tetos da nave

central, naves laterais e transeptos, em estilo mudéjar, únicos em Portugal, com esta dimensão e

características. A nave central, as laterais e o transepto são cobertos por um teto de alfarge, de estilo
mudéjar, em madeira de cedro da ilha, decorado em tons avermelhados, azuis, brancos e dourados. De perfil
retangular (naves) e oitavado (transepto), ambos são lavrados com entrelaçados geométricos, rosetas,

estalactites e pingentes. Todo o conjunto é emoldurado por um friso de madeira, ao longo do remate superior

http://môdeira.gov.pt/6rtc
drc@madeira.gov.pt

w

l$ RuâdosFerreiÌos,165 . 9004-520 FUNCHAL-MADEIRA . TeleÍone 291211830 . Fax 291230341



S. R.

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNOREGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE TURISMO E CULTURA
DIREçÃO REGIONAL DA CULTURA

da parede, executado na mesma época. À semelhança do teto, também se encontram pintados, embora
sobre um fundo verde, elementos da heráldica manuelina e sobretudo motivos de linguagem renascentista,
muito estilizados, de grande valor decorativo. No teto predominam em especial as composições vegetalistas,
as albarradas ou ânforas e os grutescos e no friso, além dos motívos anteriores, sobressaem os grifos, o
escudo, a cruz de Cristo e esferas armilares, estes dois últimos símbolos da heráldica de D. Manuel L

O Rei D. Manuel l, o Venturoso, deu continuidade à expansão portuguesa iniciada pelos seus
antecessores, explorando novos caminhos marítimos, No seu reinado organizaram-se viagens para ocidente,
tendo-se chegado à Gronelândia e à Terra Nova e descobriu-se o caminho marítimo para a índia. Estabeleceu
tratados comerciais e relações diplomáticas com a china e a pérsia, entre outros.

A relação dos reis portugueses com o mar, principalmente no caso de D, Manuel l, é indissociável. D,
Manuel I mandou reproduzir em todos os edifícios contruídos na sua época motivos náuticos,
nomeadamente, as cordas náuticas, os animais marinhos, a esfera armilar, entre outros.

Os oceanos cobrem mais de metade da superfície da Terra e são um dos pulmões do nosso planeta,
produzindo grande parte do oxigénio que respiramos, influenciando o clima e fornecendo-nos alimento e
energia. O lixo, principalmente os plásticos, é uma ameaça à saúde da biodiversidade marinha e,
consequentemente, da vida humana. Uma grande percentagem de plásticos de uso único é deitada fora e,
ao contrário dos materiais orgânicos, como o tecido, o plástico não se decompõe na natureza, acumulando-
se no ambiente, especialmente nos oceanos.

Considerando a importância dos mares na expansão portuguesa e a sua expressão na arte portuguesa,
é nossa obrigação, enquanto sociedade, garantir a salvaguardada do património cultural, histórico e natural,
procurando reduzir a produção de lixos, especialmente os plásticos.

Assim, lançamos este desafio, procurando sensibilizar a população escolar, através de uma atividade
de âmbito técnico-expressivo, para a importância da preservação do património cultural, chamando à
atenção para a importância da preservação da arte enquanto testemunho histórico e artístico de uma época,
e da preservação do meio ambiente, em particular o mar, incentivando a utilízação de sacos de pano,
reduzindo a utilização de plásticos e consequentemente a produção de lixo e a destruição do ambiente.

| - Enquadramento
A Direção Regional da Cultura, através da Direção de Serviços de Património Cultural, promove um concurso
subordinado ao tema <Tetos da Sé do Funchal - Saco de pano>.
O presente concurso destina-se a alunos dos ensinos universitário, secundário e básico.

ll - Objetivos
Dar a conhecer o património cultural da Região Autónoma da Madeira, em particular, da Sé do Funchal,
centrado nos seus raros e belos tetos mudéjares com mais de 500 anos e alvo da primeira intervenção de
conservação e restauro em toda a sua história, realizada entre 20L9 ezo2t.

lll - Destinatários
a) Alunos do ensino universítário
b) Alunos do ensino secundário
c) Alunos do 3.s ciclo do ensino básico
d) Alunos do 2.s ciclo ensino básico
e) Alunos do 1.e ciclo de ensino básico
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lV - Suporte, materiais e formatos dos trabalhos
Saco de pano com aproximadamente 40cmX38cm impresso a L cor. As alças devem ter aproximadamente
2,5 cm de largo e 35 cm de alto. Podem ser propostas outras dimensões para o saco.
lndicar 3 possíveis cores para a cor de fundo do saco e 1 cor para o desenho - usar tabela pontone.

No saco deve ser incluído, obrigatoriamente, os logótipos do Governo Regional da Madeira e da Sé do Funchal
(enviados em anexo a este regulamento).

Formato da apresentação de propostas: 1 cartaz A1, ao alto, em K-line.
- cartaz de composição livre para apresentação do projeto (pode conter fotos, desenhos, esquemas, etc.),
- indicação de 3 cores pdntone possíveis para o fundo, uma memória descritiva e justificativa com um mínimo
de 200 e um máximo de 400 palavras.
- desenho à escala 1:2 da frente do saco.
- desenho à escala 1:2 do verso do saco.
O cartaz só pode ser identificado com o número da inscrição que lhe será atribuído, a colocar no canto inferior
direito do cartaz, em letra Arial Bold, tamanho 24.

V - ldentificação dos trabalhos
O cartaz só pode estar identificado com o número atribuído pela DRC.

No interior de um envelope, com o número atribuído pela DRC, deve a constar a ficha de inscrição com os

dados da escola e do(s) aluno(s) concorrente(s).
A colocação dos dados da escola ou do aluno no cartaz leva à sua exclusão.

Vl - Receção dos trabalhos
Levantar a ficha de inscrição e número de identificação na Direção de Serviços do Património Cultural, à rua

dos Ferreiros, ne L65, Funchal, entre as LOh e as 12h e as 15h e as 17h, ou solicitar pelo email:
daraver,drc@gmaíl.com, até o dia 5/It/2027.
Para mais esclarecimentos, contactar Dra. Luísa Silva -Tel. 29L21183O.

Local de entrega das propostas:

Concurso <Tetos da Sé do Funchal - Saco de Pano>

Direção Regional da Cultura
Rua dos Ferreiros, ne. L65, Funchal.

Datas:

Prazo para o levantamento da ficha de inscrição e respetivo número de identificação: até 5/Lt/202I, às 17h

Prazopara entrega de propostast1-TlL2l202Í-, às 17h.
Anúncio dos resultad os: O4lO2l2O22 ou em data a anunciar.
Exposição dos trabalhos selecionados: em data e local a anuncíar,
Recolha dos trabalhos: em local e data a anunciar.
Entrega de prémios em local e data a anunciar.

Vll-Júri
L - Representante da DRC/Direção de Serviços de Património Cultural
L - Representante da Sé do Funchal.

1 - Representante da Direção Regional do Turismo.
1 - Artista Plástico convidado,
L - Professor de Artes Visuais convidado.
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Vlll - Critérios de avaliação
- Relação com os tetos mudéjares da Sé do Funchal - 30%
- Criatividade - 25%
- Originalidade - 25%
- Fundamentação histórica da proposta - IO%
- Fundamentação cromática da proposta - tO%

lX - Prémios / por categorias
Eouipa principal/proposta a reoroduzir no final do concurso - a definir.
(O júri reserva-se o direito de não atribuir este prémio, caso não reconheça mérito suficiente aos trabalhos
admitidos.)

Ensino universitário
lelugar-adefinir,
2slugar-adefinir.

Ensino secundário
Lslugar-adefinir.
2elugar-adefinir.

3e cíclo

lslugar-adefinir
2slugar-adefínir

2eciclo (memória descritiva - máximo de 200 palavras)
lelugar-adefinir,
2elugar-adefinir.

Leciclo (a memória descritiva não tem número mínimo ou máximo de palavras)
lslugar-adefinir.
2slugar-adefinir.

Nota: O júri pode atribuir menções honrosas.
Todos os premiados receberão uma publicação sobre a Sé do Funchal.
Todos os participantes receberão um certificado de participação.
As equipas podem ser constituídas por 1 a 3 alunos.

X - Outras disposições
- A DRC reserva-se ao direito de reproduzir um ou mais sacos premiados no seu tamanho original, para oferta
ou para venda, e/ou usar os trabalhos premiados para divulgação, sem autorização dos respetivos autores e
sem qualquer tipo de comparticipação financeira, através de fotografia e/ou vídeo e/ou outros, indícando
sempre o nome do autor e a referência ao presente concurso.
- O júri reserva-se o direito de não atribuir o prémio principal, caso não reconheça mérito suficiente aos
trabalhos admitídos.
- Todos os Participantes, incluindo os premiados, deverão recolher os trabalhos em data e local a anunciar.
- Todos os Participantes comprometem-se a aceitar as condições deste regulamento.
- Cabe ao júri a decisão sobre os casos omissos.

Bom trabalhol Setembro 2021
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