
 

 

 
Normas regulamentares 

 
1.Participação 
a) O Encontro de Pintores no Pequeno Formato - Mina de Água 2016 é aberto a todos os 
pintores com idade igual ou superior a 15 anos. 
b) O evento é aberto a obras originais, no domínio da Pintura, e cada autor pode 
participar com uma obra em tela, com a medida padrão de 16x22cm. 
c) Serão recusadas todas as obras que venham já emolduradas e todas aquelas que 
apresentem um desvio excessivo da medida padrão (superior a 2cm) 
 
2. Obras 
 
a) A ficha de inscrição deverá ser entregue diretamente no Centro Cultural da Mina/ 
Biblioteca Artur Martinho Simões ou enviada por email para o endereço biblioteca@jf-
minadeagua.pt, de 5 a 30 de setembro 2016.                                                
b) As obras devem ser entregues e identificadas de modo a poderem ser expostas. 
c) A entrega das obras pode ser feita pelo correio ou entregues pessoalmente no Centro 
Cultural da Mina/ Biblioteca Artur Martinho Simões, sita na Av. Combatentes da Grande 
Guerra nº27A, 2700-208 Amadora, entre 6 a 19 de outubro 2016 
d) Após a exposição, as obras devem ser levantadas pelos autores entre 7 a 18 de 
novembro de 2016. 
e) Os autores não poderão retirar as obras expostas antes do encerramento da 
exposição. 
f) As obras que não forem levantadas dentro do prazo estipulado, revertem a favor do 
banco solidário que leiloará as obras. 
 
3. Exposição 
a)A exposição estará patente ao público de 24 a 28 de outubro de 2016 no edifício do 
Centro Cultural da Mina – Av. Combatentes da Grande Guerra nº27 A, Amadora no 
seguinte horário: segunda a sexta das 14.30h às 17.00h. 
b)A inauguração da exposição será no dia 22 de outubro pelas 15.30h para todos os 
participantes, seus familiares e amigos. 
c)A Junta de Freguesia de Mina de Água vai fotografar/ filmar as obras para divulgação da 
exposição e para arquivo do evento. 
d)A Junta de Freguesia de Mina de Água emitirá um Certificado de Presença que será 
entregue a todos os Participantes, no final da exposição. 
 
4.Organização 
a)A organização do evento é da responsabilidade da Junta de Freguesia de Mina de Água. 
b)Para mais informações contactar o Centro Cultural da Mina/ Biblioteca Artur Martinho 
Simões através: 
- Do telefone 214 928 587  
- Do email: biblioteca@jf-minadeagua.pt  
- Da morada: Av. Combatentes da Grande Guerra nº 27A, 2700-208 Amadora 
- No horário: segunda a sexta das 09.00h às 12.30h e das 14.00h às 17.30h 
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