
No sentido de estimular a criatividade os alunos dos estabelecimentos de Ensino Superior vocacionados
para a cultura das artes, promovendo a exposição pública dos seus múltiplos talentos e premiando
as obras que mais se destaquem, vai a Câmara Municipal de Ílhavo realizar, durante o ano de 2009,
uma Exposição Nacional de Artes Plásticas e Design.

Esta exposição é destinada a todos os alunos que frequentem o último ano dos cursos de Artes e
Design das Escolas Superiores a nível Nacional.

As áreas de criação são a pintura, a escultura, o design, a fotografia, o vídeo e a instalação.

Esta exposição prevê a atribuição de um prémio de aquisição no valor de 2.000 ¤ (dois mil euros),
a ser atribuído a um ou mais trabalhos apresentados e desenvolver-se-á de acordo com as seguintes

REGRAS DE PARTICIPAÇÃO
1. Podem participar todos os alunos que frequentem o último ano dos cursos superiores de
Artes e Design das Escolas Superiores a funcionar em Portugal.

2. A exposição vai decorrer entre 14 de Junho e 27 de Setembro de 2009, no Centro Cultural
de Ílhavo (CCI), em Ílhavo.

3. São admitidos trabalhos de todas as técnicas e procedimentos, bem como todas as
tendências ou correntes estéticas de expressão plástica, nas áreas da pintura, da escultura,
do design, da fotografia, do vídeo e da instalação.

4. Cada autor, poderá apresentar o máximo de 2 (dois) trabalhos.

5. Os trabalhos apresentados destinam-se a venda, desde que o contrário seja expresso pelo
respectivo autor no acto da inscrição.

6. Para efeitos de comercialização os autores devem atribuir um valor às obras que apresentem
a concurso, valor esse que deve incluir IVA (se aplicável) à taxa legal e do qual será emitido
pelo autor o competente recibo, na eventualidade de a sua obra vir a ser vendida no âmbito
da exposição.

7. Ainda que não pretenda a comercialização da sua obra o concorrente deve atribuir-lhe um
valor para efeitos de celebração de adequado contrato de seguro.

8. As obras não poderão exceder as dimensões de 200x200 cm, exceptuando as obras
apresentadas a concurso nas áreas da escultura, instalação e vídeo.

9. No caso de obras em formato audiovisual, deverão ser incluídas as indicações técnicas
precisas sobre a correcta forma de as exibir.

10. Será constituído pela entidade organizadora um júri com reconhecido prestígio no mundo
da arte e da cultura e que se reserva o direito de proceder a uma pré selecção dos trabalhos
apresentados, tendo em conta a qualidade dos mesmos e o espaço disponível para a realização
da exposição.
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11. Os alunos interessados em participar nesta exposição, deverão enviar até 30 de Abril de
2008, para o Centro Cultural de Ílhavo, pelo correio para Av. 25 de Abril, 3830-144 ILHAVO,
ou por correio electrónico para centrocultural@cm-ilhavo.pt, a respectiva candidatura que
deve incluir:

a) a identificação completa do concorrente, incluindo o respectivo número de contribuinte
e contactos de telefone fixo, móvel e endereço electrónico;
b) um breve curriculum, pessoal, académico e artístico;
c) a identificação da(s) obra(s) a concurso e o respectivo preço;
d) fotografia ou imagem digital,  da(s) obra(s) e
e) respectiva(s) ficha(s) técnica(s).

12. Todos os participantes inscritos, serão contactados, após a recepção das respectivas
candidaturas, e informados da selecção para a exposição e concurso.

13. A recepção dos trabalhos, decorrerá entre o dia 19 Maio a 30 Maio das 14:30h às 18:00h,
no Centro Cultural de Ílhavo, sito na Av. 25 de Abril, em Ílhavo.

14. Aquando da recepção dos trabalhos, será entregue aos participantes  uma ficha de
recepção e depósito, com identificação dos elementos relativos a cada obra:

a) Autor
b) Título
c) Técnica
d) Preço

15. As disposições constantes dos pontos 11 e 13 são de cumprimento obrigatório, pelo que
o respectivo incumprimento importa necessariamente na exclusão do candidato ou do trabalho
a concurso.

16. Não serão aceites excepções que prejudiquem a realização do catálogo e/ou a montagem
da exposição.

17. As obras expostas destinam-se a venda pelo valor indicado pelo autor na respectiva ficha
de recepção.

18. Das obras vendidas será emitido pelo respectivo autor o competente recibo, ainda que
referente a um acto único. Em qualquer caso, a Câmara Municipal de Ílhavo, não terá qualquer
participação económica na venda, e não poderá ser responsabilizada pelo eventual
incumprimento, ou cumprimento defeituoso das obrigações fiscais associadas à transacção
em causa.

19. A Câmara Municipal de Ílhavo, como entidade promotora e patrocinadora deste evento,
atribuirá um prémio de aquisição a uma ou mais obras seleccionadas pelo júri constituído para
o efeito.

20. O prémio de aquisição terá o valor de 2.000 ¤ (dois mil euros) e poderá ser atribuído a
mais de uma obra a concurso.

21. Caso o valor atribuído pelo autor à obra escolhida pelo júri exceda o valor de 2.000¤ e
aquele decida não aceitar o prémio para aquisição/venda pelo referido valor, o júri escolherá
outra ou outras cuja atribuição do prémio se justifique, dentro do valor disponibilizado para
o efeito.
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22. Os trabalhos expostos (à excepção dos adquiridos no âmbito do prémio/venda), deverão
ser levantados pelos participantes, nos 10 dias úteis a seguir ao término da exposição.

23. Após o fim do prazo de levantamento dos trabalhos, os que não forem levantados, ficarão
na posse da Câmara Municipal de Ílhavo, não podendo ser resgatados findo este prazo, salvo
justificação fundada em causa de força maior que a Câmara possa atender.

Os casos omissos serão apreciados pela Câmara Municipal de Ílhavo, sob parecer do Director do
Centro Cultural de Ílhavo e da sua decisão não haverá recurso.
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