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NORMAS DE PARTICIPAÇÃO
11.ª BIENAL INTERNACIONAL DE ARTE JOVEM DE VILA VERDE

Artigo 1.º

Âmbito

1.A Bienal Internacional de Arte Jovem de Vila Verde é uma iniciativa promovida pelo Município de

Vila Verde e pela Associação D’Arte, em colaboração com o Instituto Português do Desporto e da

Juventude/Direção Regional do Norte. 

2.A Bienal Internacional de Arte Jovem de Vila Verde, doravante designada apenas por Bienal, está

aberta à participação de artistas nacionais e estrangeiros, residentes ou não em Portugal, até aos

35 anos de idade a concluir até 31 de Dezembro de 2020.

Artigo 2.º

Objetivos

1.A Bienal tem como principais objetivos, os seguintes:

a. Promover o desenvolvimento artístico dos jovens; 

b. Divulgar o trabalho de jovens artistas;

c. Promover o contacto da população com várias formas de Arte;

d. Criar novos públicos;

e. Criar  um  espaço  cultural  de  excelência  criativa,  que  promova  o  encontro  entre

jovens artistas nacionais e internacionais, agentes culturais especializados e públicos

potenciais;

f. Promover o desenvolvimento cultural do concelho de Vila Verde e da Região.

Artigo 3.º

Período de Realização

1.A Bienal realiza-se de dois em dois anos. 

2.A 11.ª edição da Bienal compreende as seguintes fases:

a. Inscrição e entrega dos projetos propostos a Concurso - até 6 de março 2020;

b.  Comunicação  da  decisão  do  Júri  sobre  a  admissão  ou  recusa  dos  projetos

apresentados – até 13 de março 2020;

c. Entrega das obras admitidas a concurso – até 22 de abril 2020;

d. Divulgação dos premiados - até 8 de maio 2020;

e. Exposição dos trabalhos admitidos a Concurso -  de 16 de maio a 18 de julho 2020

(Biblioteca Professor Machado Vilela);

f. Cerimónia de Entrega dos Prémios– 16 de maio 2020;

g. Encerramento –  18 de julho de 2020.
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Artigo 4.º

Concurso

1.Os trabalhos propostos a Concurso estão sujeitos à avaliação e decisão do Júri.

2. O Concurso e a Exposição da Bienal compreende as seguintes modalidades: 

a. Cerâmica;

b. Desenho;

c. Escultura,

d. Gravura;

e. Pintura;

f. Técnica mista;

g. Tapeçaria;

h. Design;

i. Fotografia plástica;

j. Vídeo;

k. Instalação.

3. Cada concorrente pode apresentar a Concurso, no máximo, 2 (duas) obras, obrigatoriamente

inéditas.

4.Cada concorrente pode concorrer em mais do que uma modalidade.

5. São aceites a Concurso trabalhos coletivos.

Artigo 6.º

Especificações Técnicas

1. As obras apresentadas a Concurso devem estar em condições de serem expostas.

2. No caso de a obra exigir tecnologias específicas, esta deve dispor dos meios necessários à sua

realização.

3. No caso de a obra necessitar de alguma proteção, deve ser utilizado um material inquebrável.

4. A organização não aceita obras de resistência precária ou enviadas em condições deficientes.

5. As obras a concurso não podem ultrapassar os 200 cm em qualquer dos lados. 

Artigo 7.º

Designação do Júri

1.  Os  elementos  do  Júri  são  designados  pela  Organização  e  divulgados  através  de

bienaljovem.wix.com/vverde.
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Artigo 8.º

Inscrição e Entrega dos Projetos

1. A inscrição e entrega dos projetos decorre simultaneamente, sendo efetuada através do envio

da Ficha de Inscrição, devidamente preenchida e assinada, anexando os seguintes documentos:

a. Cópia do Cartão de Identificação;

b. Sinopse da obra (máximo 500 caracteres);

c. Memória descritiva (máximo 500 caracteres);

d. Ficha Técnica da obra;

e. 1 (uma) a 5 (cinco) fotografias, a cores e com qualidade, de cada obra. A quantidade

de fotografias fica ao critério do concorrente, no sentido de assegurar uma melhor

leitura da Obra a Concurso.

f. Breve curriculum do/a autor/a;

g. Declaração de conhecimento e aceitação das Normas de Participação, devidamente

assinada e datada.

2. Na descrição dos trabalhos a Concurso é obrigatório descriminar com o maior rigor possível os

tipos de materiais utilizados e peso total das mesmas. 

3.A inscrição e entrega de projetos são efetuadas nos serviços da Biblioteca Municipal Professor

Machado Vilela, sita na Praça de St.º António, 4730-728 Vila Verde.

4. Os projetos são apreciados pelo Júri,  que decidirá se o trabalho é admitido a Concurso ou

recusado. 

Artigo 9.º 

Identificação das Obras

1. As obras a Concurso devem estar devidamente identificadas no verso e acompanhadas por um

exemplar  da Ficha de Inscrição,  no qual  consta o nome, a morada,  o contacto telefónico e a

identificação expressa do nome artístico a figurar no catálogo, sob pena de exclusão.

2.  No  caso  de  Instalação,  a  montagem  está  a  cargo  do  autor,  assim  como  todo  o  material

necessário à sua montagem. 

Artigo 10.º

Entrega das Obras

1.  As obras  aceites  a Concurso devem ser entregues ou enviadas por conta e a expensas dos

concorrentes, para a Biblioteca Municipal Professor Machado Vilela, até às 17h00, do dia 22 de

abril de 2020.

2.  No  momento  da  receção  das  obras,  é  facultada  pela  Organização  uma  cópia  da  Ficha  de

Inscrição, que funciona como recibo, com qual o autor pode proceder ao levantamento posterior

da obra.
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Artigo 11.º

Preço e venda das obras

1. Deve ser atribuído a cada obra, pelo autor, o preço de venda ao público.

Artigo 12.º

Reprodução fotográfica

1. As obras selecionadas são fotografadas pela Organização de modo a garantir a qualidade de

reprodução.

2. Cada autor recebe um exemplar do Catálogo da Bienal.

Artigo 13.º

Seguro das Obras

1.  Os  concorrentes  devem  contratar  por  sua  conta  e  responsabilidade  o  (s)  seguro(s)  que

entendam necessários.

2.A organização da Bienal não se responsabiliza por quaisquer danos causados nas obras, como

estragos,  perdas,  furtos  ou  deterioração  de obras  frescas,  comprometendo-se,  no entanto,  a

tratar com o maior zelo e cuidado as obras recebidas.

Artigo 14.º

Prémios

1. Na 11.ª Bienal Internacional de Arte Jovem de Vila Verde são atribuídos os seguintes prémios:

a. Grande Prémio Bienal Internacional de Arte Jovem, no valor de 3.000,00€;

b. Prémio Revelação (até aos 20 anos de idade), no valor de 2.500,00€;

c. Segundo Prémio da  Bienal Internacional de Arte Jovem, no valor de 1.500€;

d. Menções Honrosas por modalidade.

2.  A  atribuição  dos  Prémios  da  11.ª  Bienal  Internacional  de  Arte  Jovem  de  Vila  Verde  é  da

responsabilidade do Júri designado para o efeito.

3. Os artistas comprometem-se a receber o valor dos prémios, independentemente do valor da

obra.

Artigo 15.º

Obras Premiadas

1. As obras premiadas com o Grande Prémio Bienal Internacional de Arte Jovem, Segundo Prémio

e Prémio Revelação, tornam-se propriedade do Município de Vila Verde.

Artigo 16.º

Levantamento das obras

1. Nenhuma obra exposta pode ser levantada antes do encerramento da Exposição da Bienal.
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2.O  levantamento,  acondicionamento  e  transporte  das  obras  é  da  responsabilidade  dos

concorrentes, comprometendo-se a retirar as suas obras do local de entrega, até 31 de julho de

2020.

3. No caso das obras não serem levantadas dentro do prazo estabelecido, a Organização reserva-

se o direito de lhes dar o destino que entender. Estas passarão a integrar o espólio da Bienal

Internacional de Vila Verde.

Artigo 17.º

Autorização de Reprodução

1. Os autores autorizam a menção dos seus nomes e a reprodução fotográfica ou digital das suas

obras, nos instrumentos definidos pela Organização da Bienal para promoção e divulgação da

iniciativa.

Artigo 18.º

Disposição final e transitória

1. Os casos omissos ou de interpretação duvidosa, são resolvidos pela Organização da Bienal 

Contacto da Organização:
bienal@cm-vilaverde.pt
Telef.  253.310570-Biblioteca Municipal Professor Machado Vilela
             253. 310500-Câmara Municipal de Vila Verde
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FICHA DE INSCRIÇÃO

NOME: ________________________________________________________________________

NOME ARTÍSTICO: _____________________________________________________________

NACIONALIDADE: _____________________________________________________________

MORADA: _____________________________________________________________________

CÓDIGO POSTAL: ______________________________________________________________

PAÍS: __________________________________________________________________________

MORADA (ATELIER): ___________________________________________________________

CONTACTO (telefone/telemóvel): __________________________________________________

E-MAIL: ______________________________________________________________________

PÁGINA WEB/FACEBOOK: ______________________________________________________

DATA DE NASCIMENTO: ____/____/_________

BI/CC/PASSAPORTE: ________________________ DATA DE EMISSÃO: ____/____/_______

Declaro que aceito todas as condições preceituadas nas normas de participação da 11ª Bienal 

Internacional de Arte Jovem de Vila Verde.

Assinatura:

___________________________________________

Data: ____/____/_________



FICHA DE OBRA 1

TÍTULO DA OBRA: ______________________________________________________________

MODALIDADE A CONCURSO: ____________________________________________________

DIMENSÃO DA OBRA: ___________________________________________________________

PESO: __________________________________________________________________________

PREÇO: ________________________________________________________________________

FICHA DE OBRA 2

TÍTULO DA OBRA: ______________________________________________________________

MODALIDADE A CONCURSO: ____________________________________________________

DIMENSÃO DA OBRA: ___________________________________________________________

PESO: __________________________________________________________________________

PREÇO: ________________________________________________________________________

Anexos obrigatórios:

Os indicados no artigo 10º das Normas de Participação da 11ª Bienal Internacional de Arte Jovem de Vila Verde.




