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Regulamento do Banco de Artistas 

A Câmara Municipal da Horta, proprietária do edifício das antigas instalações do Banco de Portugal, 
na Rua Conselheiro Medeiros, atribuiu no ano de 2011 a responsabilidade da gestão deste espaço 
à Empresa Municipal, Hortaludus, E.E.M.. Em 2014, a gestão do espaço passou a ser da 
responsabilidade da à Empresa Municipal Urbhorta, E.E.M. – Construção, Gestão e Exploração de 
Projectos de Desenvolvimento Empresarial, E.E.M.. 

O espaço agora designado por “Banco de Artistas”, pretende se afirmar como espaço de “Oficina 
Cultural”, onde se possam preparar projectos artísticos de interesse para os faialenses, através do 
estabelecimento de parcerias com todos aqueles que de forma colectiva ou individual queiram 
contribuir para o engrandecimento e dinamização da Cultura da Ilha do Faial. Desta forma, a 
Urbhorta, E.E.M., pretende colocar à disposição de todos os interessados, um espaço público de 
grande valor arquitectónico, onde toda a população possa usufruir e participar em actividades 
culturais, sejam elas ligadas às artes visuais ou performativas. 

O presente Regulamento, pretende criar por um lado, a definição para cada espaço físico e o fim da 
sua respectiva utilização (Planta em Anexo), bem como definir o conjunto de regras que ajudem a 
mediar entre a Urbhorta, E.E.M. e os diferentes interessados, uma boa utilização do Banco de 
Artistas.     

    

Cláusula 1ªCláusula 1ªCláusula 1ªCláusula 1ª    

(Âmbito) 

1. As presentes normas têm como finalidade regular a utilização e funcionamento do Banco de 
Artistas e zelar pelo seu efectivo cumprimento. 

 

Cláusula 2ªCláusula 2ªCláusula 2ªCláusula 2ª    

(Definição do Espaço) 

1. O Banco de Artistas, compreende o edifício do antigo Banco de Portugal, dividido em dois Pisos, 
o  piso 0 e o piso 1.  

2. O piso 0 é composto por: 

- Sala 6 – multiusos; 
- Arrumos;  
- Sala de formação; 
- Sala para espólio do Teatro e Música; 
- Estúdio /sala de ensaios (caixa forte); 
- Bar; 
- Sala de acesso ao terraço e terraço exterior; 
- 2 Casas de banho. 
 
3. O piso 1 é composto por: 
- Foyer / entrada; 
- Salas para ateliers (4 quatro); 
- Galeria principal / espaço multiusos; 
- Espaço de reuniões / produção e escritório; 
- Casa de banho. 
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Cláusula 3ªCláusula 3ªCláusula 3ªCláusula 3ª    

(Condições de Acesso dos Requerentes) 

Podem candidatar-se à utilização do espaço Banco de Artistas quaisquer pessoas singulares ou 
colectivas, entidades sem fins lucrativos ou outras entidades sob qualquer forma jurídica que 
tenham como fim a actividade cultural. 

    

Cláusula 4ªCláusula 4ªCláusula 4ªCláusula 4ª    

(Forma) 

1. A quem pretenda utilizar o espaço Banco de Artistas terá de o solicitar por escrito com uma 
antecedência mínima de 3 meses. 

2. Com o pedido da cedência do espaço, deve a entidade requisitante descrever a actividade a que 
se propõe realizar e mencionar o tempo de duração do evento cultural, entre outros elementos que 
considere convenientes, para avaliação da proposta. 

3. A Urbhorta, E.E.M., analisará a proposta segundo critérios de disponibilidade, tipologia, interesse 
junto do público, diversidade face a eventos já calendarizados, duração da ocupação do espaço e 
quanto ao modo como a entidade requisitante utilizou o espaço anteriormente. 

    

Cláusula 5ªCláusula 5ªCláusula 5ªCláusula 5ª    

(Aceitação) 

A Urbhorta, E.E.M., comunicará por escrito à entidade requisitante a sua aceitação, sendo 
necessário para o efeito o estabelecimento de um contrato escrito, onde ficará implícita a aceitação 
das normas inscritas no presente Regulamento. 

 

Cláusula 6ªCláusula 6ªCláusula 6ªCláusula 6ª    

(Responsabilidade) 

A Urbhorta, E.E.M., não se responsabiliza por quaisquer danos que eventualmente possam surgir. 
Estes correm por conta e risco da entidade requisitante. 

 

Cláusula 7ªCláusula 7ªCláusula 7ªCláusula 7ª    

(Montagem e Desmontagem) 

1. Os períodos de montagem e desmontagem dos eventos serão previamente acordados entre a 
Urbhorta, E.E.M., e a entidade requisitante.  

2. A Urbhorta, E.E.M., supervisiona a montagem e desmontagem do evento. 
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CCCCláusula 8ªláusula 8ªláusula 8ªláusula 8ª    

(Horário)(Horário)(Horário)(Horário)    

O período de abertura e de encerramento do evento será previamente acordado com a entidade 
requisitante. 

 

Cláusula 9ªCláusula 9ªCláusula 9ªCláusula 9ª    

(Divulgação) 

A entidade requisitante autoriza a Urbhorta, E.E.M., a fazer a divulgação do evento. 

 

Cláusula Cláusula Cláusula Cláusula 10ª10ª10ª10ª    

(Do espaço) 

1. O espaço é cedido gratuitamente e pelo período acordado no respectivo contrato. 

2. É expressamente proibido afixar, furar ou de alguma forma danificar o imóvel e seu conteúdo. 

    

Cláusula 11ªCláusula 11ªCláusula 11ªCláusula 11ª    

(Serviços de limpeza) 

1. Os serviços de limpeza do espaço em causa são da exclusiva competência da Urbhorta, E.E.M., 
salvo nas situações em que resulte da incorrecta e abusiva utilização do espaço. 

2. A remoção dos grandes lixos (embalagens e outros) e materiais resultantes da montagem e 
desmontagem são da responsabilidade da entidade requisitante. 

    

Cláusula 12ªCláusula 12ªCláusula 12ªCláusula 12ª    

(Cessão da Posição Contratual) 

A entidade que contratar com a Urbhorta, E.E.M. não poderá ceder a sua posição contratual ou 
qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do presente Regulamento de Utilização de Espaço, 
sem autorização desta. 

 

Cláusula 13ªCláusula 13ªCláusula 13ªCláusula 13ª    

(Supervisão do Espaço) 

Sempre que se considere necessário, a Urbhorta, E.E.M., terá acesso às áreas dos espaços 
cedidos. 
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Cláusula 14ªCláusula 14ªCláusula 14ªCláusula 14ª    

(Obras ou benfeitorias) 

 É vedada à entidade requisitante realizar quaisquer obras ou benfeitorias sem a autorização prévia 
e por escrito da Urbhorta, E.E.M. 

    

Cláusula 15ªCláusula 15ªCláusula 15ªCláusula 15ª    

(Prazo do Contrato) 

A Urbhorta, E.E.M. reserva-se ao direito de resolver o contrato antes do seu término e com aviso 
prévio de 30 dias sempre que motivos imperiosos surjam e que impossibilitem a sua continuação. 

    

Cláusula 16ªCláusula 16ªCláusula 16ªCláusula 16ª    

(Infracções) 

Qualquer infracção ao presente Regulamento constitui fundamento bastante para resolução do 
contrato em vigor. 

 

 

 

 

 Horta, 29 de Maio de 2014 

             

 

 

 


