Lisboa, 07/01/2022
Assunto: Resposta ao pedido de esclarecimento “concurso da concessão da Casa do
Leão e Quiosque do Castelo de São Jorge”.
RESPOSTA DO JÚRI A DÚVIDAS COLOCADAS
Entidade responsável pela formulação das questões: Narrativalecrim, Lda
De: geral.crepe28 <geral.crepe28@gmail.com>
Enviada: 14 de dezembro de 2021 23:41
Para: Propostas <propostas@castelodesaojorge.pt>

pretendemos saber se podemos propor para efeitos de candidatura sem que isso seja factor
de eliminação da mesma na sua avaliação global o desenvolvimento de uma apresentação
sobretudo a nível conceptual, na qual conseguimos reunir os seguintes elementos:
1. - Memória Descritiva
2. - Moodboards de materiais, tons e Identidade para o espaço;
3. - Proposta conceptual de ambiente e de peças gerais de mobiliário, sem especificação

detalhada de fornecedores e preços, apenas indicativas de um estilo e materialidades – para o
espaço do Restaurante e esplanadas + quiosque
4. - Visualizações 3D ilustrativas de uma imagem geral para o espaço, sem especificação
detalhada, quer medidas quer mobiliário
5. - Esboço e estudo para a identidade visual e aplicação em peças comunicação como
exemplo: menu, farda, fachada
6. - Plantas simplificadas de layout, para demonstração de organização espacial geral –
integradas no modelo apresentação geral e não em desenho técnico (formato DXF como é
pedido nas normas do concurso)
7. - Paginação e elaboração da apresentação para o concurso em formato digital/ pdf que
reúne a informação das várias áreas a apresentar. Nesta apresentação não teremos desenhos
técnicos.
R: Os estudos e projetos que venham a ser apresentados pelo concorrente devem, conforme referido
no ponto 12 do dossier de consulta, “ser elaborados por arquitetos com experiência e a equipa deve
contar com um arqueólogo e um conservador restaurador.” A apresentação dos referidos estudos e
projetos deverá seguir o estipulado na legislação em vigor, nomeadamente a Portaria n.º 701-H/2008
de 29 de Julho e a Lei n.º 40/2015, de 01 de Junho e os demais diplomas referidos no ponto 12 do dossier
de consulta.
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