
FUNDAÇÃO FRATE SOLE 
PRÉMIO INTERNACIONAL DE ARQUITETURA SAGRADA - VII EDIÇÃO - 2020 

AVISO 

Admissão ao Concurso 
A Fundação Frate Sole anuncia a sétima edição do Prémio Internacional de Arquitectura Sagrada, dirigido a 
todos os projetistas que tenham realizado o projeto duma igreja no decurso da última década (a partir do 4 de 
outubro de 2010) no âmbito das confissões cristãs. 
Objetivos do Prémio 
As obras apresentadas devem comunicar qualidades expressivas de valores místicos, harmonia e beleza das 
formas, originalidade e força criativa na concepção arquitectónica, dando ao edifício uma alta atmosfera de 
espiritualidade, expressão de corajosa e apaixonada pesquisa inovadora, para além de qualquer forma de 
convencionalismo. 
Documentação requerida 
Para o envio do material, por favor, pedimos-lhes que cumpram rigorosamente com os critérios descritos no 
nosso sítio Web https://www.fondazionefratesole.org preenchendo o formulário de inscrição on-line ao 
concurso. 
Modalidade de participação 
Prazo para apresentação do material: 8 de JUNHO de 2020. O material deverá ser enviado à Fundação Frate 
Sole utilizando o formulário apropriado para preencher que é acessível a partir do sítio Web da Fundação 
prazo estabelecido. A documentação não será devolvida, mas guardada no arquivo da Fundação, que se 
reserva o direito não só de expor os projetos mas também de utilizar o material ilustrativo e gráfico para 
publicações, sem obrigação de pagar qualquer compensação aos projetistas. 

Perguntas 
Para fins organizacionais, os contactos telefónicos são excluídos. No nosso sítio Web encontrará uma página 
dedicada às FAQs a partir do mês de fevereiro de 2020. Quaisquer esclarecimentos podem ser solicitados por 
correio eletrónico à seguinte direção: segreteria@fondazionefratesole.org o mais tardar até 30 de abril de 2020. 
As línguas admitidas são o italiano e o inglês. 
Privacy 
Como responsável pelo processamento de dados, a Fundação presta especial atenção à proteção dos indivíduos 
no que diz respeito ao processamento de dados pessoais, operando em conformidade com os regulamentos 
aplicáveis, inclusive através da implementação de medidas técnicas e organizacionais. Antes de prosseguir com 
a apresentação por via eletrónica da sua solicitação, os participantes precisam ter lido previamente a declaração 
de confidencialidade fornecida nos termos do art. 13 do Regulamento n. 2016/679 do Parlamento Europeu e do 
Conselho (GDPR), que se encontra disponível no formulário online, autorizando o tratamento de dados pessoais.  
Avaliação 
A documentação apresentada pelos candidatos será avaliada pelo Júri, cujos membros serão anunciados no sítio 
Web em março de 2020. Até 30 de junho de 2020, a Fundação Frate Sole vai publicar no seu sítio Web os 
resultados do concurso. Todos os candidatos admitidos serão informados e convidados a participar da cerimónia 
de premiação em Pavia prevista para sábado 3 de outubro de 2020. 
Premiação 
O montante total do Prémio Internacional de Arquitetura Sagrada 2020 ascende a € 30.000,00. A participação no 
evento é uma condição essencial para a entrega do Prémio. À discrição do Conselho de Administração da 
Fundação Frate Sole, este montante poderá ser quer entregue a um único vencedor, quer dividido entre vários 
vencedores. O vencedor do primeiro prémio passará de direito a fazer parte da secção dos premiados do Comité 
Honorário da Fundação Frate Sole, cooperando nas futuras actividades da Fundação. A cerimónia de premiação 
terá lugar em Pavia em 3 de outubro de 2020 de acordo com um programa que lhes vai ser comunicado mais 
tarde. No dia da cerimónia de premiação, será organizada uma exposição documental de todas as obras 
admitidas.  

THE DEADLINE OF THE COMPETITION HAS BEEN MOVED TO MONDAY 8 JUNE 2020

http://www.fondazionefratesole.org/

