
O 
melhor 
da 
cultura 
está aqui.



Normas de Participação

A arte foi uma das formas encontradas pelo ser humano 
para expressar as suas emoções, a sua história e a sua 
cultura.
A arte continua a ser um grande difusor dos valores 
e dos costumes da sociedade, contribuindo 
decisivamente para o seu desenvolvimento.

Em 2019 foi oficializado junto da Comissão Nacional 
da UNESCO, como aspirante a Geoparque Mundial da 
UNESCO, o Geoparque Algarvensis Loulé –  Silves – 
Albufeira.
Porque é importante dar a conhecer o território 
do aspirante a Geoparque Mundial da UNESCO 
desenhamos uma estratégia que tem na arte a sua 
fonte de comunicação.

Assim, a edição de 2022 da Exposição/Concurso “Cores 
e Formas dos Nossos Artistas” está subordinada ao 
tema “Algarvensis – O que observo e o que imagino”.

1. Participação
1.1. O certame é aberto a todos os artistas nascidos 
ou residentes no Concelho de Albufeira (1ª ou 2ª 
morada).
1.2. Este certame tem como modalidades a 
concurso: Pintura, Desenho e Escultura.
1.3. Os trabalhos a concurso têm que ser inspirados 
no território aspirante a Geoparque Algarvensis.
1.4. O objeto das obras pode ser distinto, 
diversidade geológica e biológica, paisagens, gentes e 
cultura, atividades de lazer, entre outros, que retratem a 
identidade do território.
1.5. Os interessados que pretendam participar 
deverão promover a sua inscrição, em Ficha de 
Inscrição facultada pela organização a qual deverá 
ser acompanhada pelo  Curriculum Vitae/Artístico e 
documento comprovativo do nascimento ou residência 
(1ª ou 2ª morada) no concelho de Albufeira.

2. Especificações Técnicas
2.1. Cada artista poderá apresentar o máximo de 2 
obras.
2.2. Todas as obras deverão ser entregues em 
condições de serem expostas, sob pena de serem 
excluídos do concurso.
2.3. As obras terão que estar devidamente 
identificadas. 
Esta identificação deverá constar nas costas das obras 
e conter os seguintes elementos: Nome do Autor e 
Título.
2.4. Todas as obras deverão ser fotografadas e as 
respetivas fotografias (a cores) deverão ser enviadas 
anexas à Ficha de Inscrição.

2.5. As obras deverão ter como dimensões 
máximas: Pintura e Desenho  (150X200 cm); Escultura 
(150X80X80); peso até 15 Kg/obra.
2.6. Os trabalhos deverão ser entregues na Galeria 
Municipal João Bailote, entre 06 e 09 de junho de 2022 
(10H30 às 12H30;14H00 às 16H30).
2.7. As obras selecionadas não poderão ser 
retiradas antes do encerramento do certame.

3. Júri
3.1. O júri será constituído por três elementos, a 
designar pela entidade organizadora.
3.2. O júri reunirá para apreciação das obras a 21 de 
junho de 2022.
3.3. Selecionará o máximo de uma obra por autor, 
podendo, também, decidir-se por não selecionar 
nenhuma das obras submetidas a concurso por cada 
concorrente.
3.4. Das decisões do júri não cabe recurso.

4. Prémios
4.1. Serão atribuídos prémios às três melhores 
obras designadas pelo júri:
               1º Prémio - € 750,00
               2º Prémio - € 500,00
               3º Prémio - € 250,00
4.2. Poderão ser atribuídas as menções honrosas 
que se entender, podendo, também, decidir-se pela 
não atribuição de qualquer dos prémios citados, se 
se considerar não haver qualidade bastante nas obras 
presentes.

5. Disposições finais
5.1. A Organização comunicará aos artistas a 
decisão do júri.
5.2. As obras recusadas deverão ser levantadas 
entre 27 e 30 de junho 2022 (10H30 às 12H30;14H00 
às 16H30).
5.3. As obras seleccionadas para a exposição 
deverão ser levantadas nos dias 19 e 20 de setembro 
de 2022 (10H30 às 12H30;14H00 às 16H30).
5.4. A Exposição “Cores e Formas dos Nossos 
Artistas-2022” terá lugar na Galeria Municipal João 
Bailote, entre 12 de agosto e 16 de setembro de 2022.
5.5. É da inteira responsabilidade do artista 
assegurar que as obras a concurso não infringem 
quaisquer direitos de terceiros ou outros protegidos 
por lei.
5.6. Casos omissos nas presentes Normas de 
Participação serão resolvidos pela Organização.

Nome___________________________________________________________________________________________
Morada _________________________________________________________________________________________ 
Cód. Postal _________ -  ________  -  __________________ Contacto (Tel./Tlm)______________________________ 
E-mail _____________________________________________CC/BI ________________________________________ 
NIF______________________________ Modalidade_____________________________________________________
1. Anexar Curriculum Vitae/Artístico e Fotografias das obras (a cores)
2. Identificação das obras a concurso

Obra Título Técnica Dimensões Ano Valor

1

2

Ficha de Inscrições


