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XXII Exposição Aberta de Artes Plásticas da Póvoa de Lanhoso 2018 
 

Normas de participação 
 
 

1. A Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, através do seu Pelouro da Cultura, organiza a XXII 

Exposição Aberta de Artes Plásticas da Póvoa de Lanhoso, que terá lugar na Galeria do Theatro 

Club no mês de agosto do ano de 2018. 

 

2. A abertura oficial da XXII Exposição Aberta de Artes Plásticas será no dia 04 de agosto às 16h00 

e estará patente até dia 31 de agosto, de terça-feira a sexta-feira no horário das 9h00 às 12h30 e 

das 14h00 às 17h30, e aos sábados e domingos das 15h00 às 18h00. 

  

3. A exposição está aberta à participação de artistas nacionais e internacionais, iniciados ou não, que 

se sujeitem ao conjunto de normas apresentadas, devendo os trabalhos ser entregues no Theatro 

Club, na Póvoa de Lanhoso, impreterivelmente até às 17 horas do dia 20 de julho, (sexta-feira), 

de 2018. 

 

4. O preenchimento dos dados solicitados na ficha de inscrição é obrigatório. A ficha de inscrição, 

nota biográfica, curriculum vitae, foto do artista e foto das obras podem/devem ser enviadas por 

correio electrónico. Se enviarem via CTT, devem anexar à ficha de inscrição, todos os elementos 

anteriormente mencionados. 

 

5. Caso o envio seja via correio electrónico, as fotografias (fotografia do autor e das obras) devem 

conter pelo menos 1 MB. O Curriculum Vitae e nota biográfica devem chegar em formato WORD. 

 

6. Os interessados apresentam as suas obras (num máximo de duas) à apreciação de um júri 

designado pela câmara municipal, o qual, em caso de insuficiência de espaço de exposição, 

selecionará um dos trabalhos a  ser exposto. 

 

7. Poderão ser apresentadas obras de Pintura, Desenho, Técnicas Mistas e Escultura, reservando-se a 

entidade organizadora, no caso da escultura, o direito de as expor em área que não a Galeria do 

Theatro Club, nomeadamente no exterior. 
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8. As obras apresentadas não poderão ultrapassar os 2m
2
 (ou 2 m

3
 para esculturas), salvo se solicitado 

previamente e devidamente autorizado. 

 

9. Em caso da participação do número de artistas ser superior à capacidade física da Galeria, o júri irá 

selecionar uma obras atendendo aos seguintes critérios de seleção: 

1. Originalidade; 

2. Tamanho; 

3. Artistas naturais e residentes no concelho da Póvoa de Lanhoso. 

 

10. A XXII Exposição Aberta de Artes Plásticas da Póvoa de Lanhoso visa a promoção e divulgação 

da arte e dos artistas, não havendo, portanto, direito à atribuição de qualquer prémio apenas sendo 

entregue aos participantes um Diploma de Participação. 

 

11. As obras selecionadas poderão, se for demonstrado esse interesse na ficha de inscrição, ser 

colocadas à venda, por preço indicado pelo autor da obra em questão. 

 

12. A Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso edita um catálogo no qual vão estar representados os 

trabalhos selecionados, assim como os seus autores. 

 

13. Após o términus da Exposição Aberta de Artes Plásticas da Póvoa de Lanhoso, os trabalhos 

expostos deverão ser levantados, no Theatro Club, durante o mês de outubro, findo o qual, os 

trabalhos não levantados poderão passar a pertença da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso. 

 

14. A Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso procederá à divulgação pública da iniciativa. 

 

15. Qualquer situação omissa será resolvida pela Câmara Municipal. 
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XXII Exposição Aberta de Artes Plásticas 2018 

Ficha de Inscrição 
 

 

 Tomei conhecimento das normas de participação,  

 Declaro que autorizo o registo e arquivo dos dados pessoais constantes nesta ficha, à 

responsabilidade da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso 

____________________________________ 
(Assinatura do participante) 

 
 

Nome completo _________________________________________________________ 
 

Nome artístico (A constar no catálogo):__________________________________________ 
 

Morada: _______________________________________________________________ 
 

C. P. _________ -  _______  _______________________________________________ 
 

E-mail: ________________________________________________________________ 
 

Telefone: ______________________  /  ___________________________ 

 
 
 

Trabalhos 

Título Medidas Venda S/N Preço 

1 

 

   

2 

 

   

 

Nota Bibliográfica: * 
(*Local e data de nascimento, naturalidade, local de residência, formação artística, exposições em que participou e possíveis prémios) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

 

Nota: 

Todos os dados, a cima, são obrigatórios; 

A não anexação do curriculum e fotos dos trabalhos, bem como foto do artista, pode inviabilizar a 

participação na exposição. 
 

 

      Remeter para:  Município da Póvoa de Lanhoso 

                  Centro Interpretativo Maria da Fonte 

                                A/C – Sofia Freitas 

                               Largo António Ferreira Lopes, 86  

                                4830-503 Póvoa de Lanhoso 

      Contactos: 
                       Correio eletrónico: sofia.freitas@mun-planhoso.pt  

                       Tlf. 253 639 700 / Ext. 371 

mailto:sofia.freitas@mun-planhoso.pt

