Regulamento da 1ª Mostra/Venda
Ordem para Criar!
(escultura, pintura, fotografia, instalação, vídeo, joalharia, moda,...)

Armazém das Artes
1,2,3 e 4 de Dezembro de 2011
quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo
1. Ordem para criar!
A Ordem para criar! é dada pelo Armazém das Artes – Fundação Cultural. Como resultado
desta ordem apresentaremos uma Mostra/Venda de objectos das mais diversas áreas do
campo artístico (desenho, pintura, escultura, fotografia, joalharia, vídeo, moda,....),
entre os quais o elo de ligação absolutamente obrigatório é... a criatividade.
Pretendemos que esta ordem seja levada até às últimas consequências de forma a que o
resultado final se distinga pela diversidade e qualidade dos objectos expostos,
incentivando assim à apresentação de novos projectos criativos que se têm desenvolvido
não só na região de Alcobaça, mas também por todo o país. Tendo conhecimento da
variedade de Mostras que se realizam pelo país fora, o Armazém das Artes pretende, com
a Ordem para criar!, que, mais do que um ponto de venda, esta Mostra seja um local de
exposição num Armazém que, além de se tratar já de uma referência no meio artístico é
também indiscutivelmente inspirador!
A Ordem para criar! está receptiva a todo o tipo de novos criadores (novos, velhos,
experientes ou não, de todas as idades, tamanhos e feitios) que desenvolvam o seu
trabalho nos mais variados domínios da criação sendo que não poderão falhar na missão
principal: ser criativo!

2. Local
Piso -1 do Armazém das Artes – Fundação Cultural
Rua Engenheiro Duarte Pacheco, nº38, 2460-043 Alcobaça

3. Horário de funcionamento
14h00 às 23h00: quinta-feira (1 de Dezembro), sexta-feira (2 de Dezembro) e sábado (3
de Dezembro)
14h às 20h: Domingo (4 de Dezembro)
A entrada dos visitantes é livre e também podem visitar as exposições em exibição no
Armazém das Artes durante esse período.

4. Horário para expositores
Montagem:
Quarta-feira (30 de Novembro) – 18h às 22h
Quinta-feira (1 de Dezembro) - 10h às 13h
Desmontagem:
Domingo (4 de Dezembro) – 20h às 23h
A montagem ou desmontagem dos espaços nunca poderá ser feita antes ou depois do horário a
cima estabelecido.

5. Preço dos espaços (pelos 4 dias da Mostra)
Espaço completo - 80,00€ (oitenta euros) – para participantes que sejam de fora de
Alcobaça, a organização da Mostra oferece uma estadia para uma pessoa no caso da
requisição de um espaço completo, sem divisão com outro participante.
Espaço dividido entre dois participantes - 110,00€ (cento e dez euros) – A divisão do
espaço está sujeita a aprovação por parte da organização.
Mais do que um espaço completo – acresce o valor unitário de cada espaço completo.

6. Especificações de cada espaço
•
•

•

•

Cada espaço tem 4m2, sendo que este será o espaço total a ser utilizado pelo expositor
e pelos seus produtos. Existe a possibilidade de reservar mais do que 1 espaço;
No caso de o expositor necessitar de equipamentos de apoio à apresentação dos seus
trabalhos, deverá comunicar essa necessidade e o respectivo material à organização
até 10 dias antes da abertura da Ordem para criar! (dia 21 de Novembro). A
disponibilização desse material por parte da organização está sujeita a confirmação e
limitada ao equipamento disponível;
Todo o material de apoio à apresentação dos trabalhos dos expositores que seja
solicitado após o dia 21 de Novembro, está sujeito ao pagamento de um valor de
10,00 € (dez Euros) por cada um dos equipamentos que seja possível fornecer;
O mesmo espaço poderá ser utilizado por mais do que um expositor. No caso de haver
essa intenção, os expositores interessados deverão comunicar à organização e a
decisão estará sujeita a aprovação posterior por parte da mesma. Ao valor base do
espaço, será acrescentado um custo de 30,00 € (trinta Euros), o que perfaz um total
pelo espaço dividido de 110,00€ (cento e dez Euros).

7. Participação
•

Os expositores deverão estar devidamente identificados (a identificação será
fornecida pela organização) durante os dias em que decorre a Mostra, incluíndo
montagem e desmontagem. A identificação é pessoal e intransmissível.

8. Critérios da organização
•
•
•

A atribuição dos lugares a cada participante ficará a cargo da organização;
Toda e qualquer excepção a este regulamento deverá ser ponderada e autorizada
pelos elementos da organização, devendo ser solicitada com a devida antecedência;
O cartaz de identificação do espaço e do seu respectivo expositor ficará a cargo da
organização.

9. Normas de inscrição e prazos
•

•

•
•
•

•

•

•

Para efeitos de inscrição, os interessados deverão preencher a “Ficha de inscrição”
que se encontra disponível em www.armazemdasartes.pt ou que poderá ser
solicitada através de ordemparacriar@armazemdasartes.pt.
A “Ficha de inscrição”, depois de devidamente preenchida, deverá ser enviada por email para ordemparacriar@armazemdasartes.pt juntamente com um portefólio
de 10 peças da autoria do inscrito até dia 17 de Novembro (Obs.: a inscrição
poderá não ser considerada por falta de dados no preenchimento dos campos da Ficha
de Inscrição ou o não envio do portefólio);
Só serão aceites as inscrições que forem efectuadas através do processo acima
descrito e dentro do prazo estabelecido;
Ao enviar a Ficha de inscrição e o portefólio, todos os interessados declaram ter
conhecimento do presente regulamento, obrigando-se a cumpri-lo na íntegra;
Todas as inscrições recebidas serão sujeitas a uma selecção por parte da organização,
que informará os inscritos até ao dia 21 de Novembro se foram ou não seleccionados
para participar na Ordem para criar!;
O expositor só deve proceder ao pagamento da inscrição depois de a organização
confirmar que o expositor foi seleccionado para participar na Mostra. O pagamento
dos expositores seleccionados deverá ser efectuado até ao dia 27 de Novembro. O
comprovativo do pagamento deverá ser enviado até às 00h00 do mesmo dia por
correio electrónico (ordemparacriar@armazemdasartes.pt);
As inscrições só serão consideradas efectivas depois de pagas. Se a inscrição de um
expositor não for efectuada até ao dia estabelecido no ponto anterior poderá perder
o seu espaço não podendo, dessa forma, participar na Mostra;
As inscrições recebidas após a data limite de inscrição só serão consideradas caso se
verifique alguma desistência.

10. Pagamento das inscrições
Depois de confirmada a inscrição, cada expositor deverá proceder ao pagamento do valor
total da mesma através de transferência bancária e enviar para a organização o
respectivo comprovativo por correio electrónico (ordemparacriar@armazemdasartes.pt)
até às 00h00 do dia 17 de Novembro.
Nota: É imprescindível a recepção do comprovativo com o descritivo correcto para que seja
confirmado o pagamento da inscrição, efectivando a mesma.

O Número de Identificação Bancária será enviado via email para todos os expositores
seleccionados, juntamente com as restantes informações.
Em caso de não comparência ou desistência depois de o pagamento já ter sido efectuado,
a organização não procederá à devolução do valor pago. Se o expositor desistir de participar
na Mostra ou não puder comparecer, deverá comunicá-lo à organização com o máximo de
antecedência possível.
O expositor seleccionado que não efectuar o pagamento da sua inscrição até à data limite
estabelecida no presente regulamento, poderá fazê-lo até ao dia 24 de Novembro,
acrescentando ao valor do espaço requisitado uma penalização de 10%.

11. Informações de manutenção:
•
•

•

•
•
•

•
•

Os espaços e sua montagem são da responsabilidade de cada expositor, respeitando o
espaço cedido pela organização, bem como as indicações da mesma;
Não pode ser fixado qualquer tipo de material nas paredes do espaço (caso seja
necessário, os expositores devem comunicá-lo à organização para esta tente
providenciar soluções)
Os expositores deverão ter concluída a montagem do seu expositor uma hora antes da
abertura da Mostra, mantendo-o em funcionamento durante o horário em que esta
decorre, até à hora do fecho, nunca antes;
Os expositores deverão, comparecer, todos os dias, no local do evento 30 minutos
antes de a Mostra ser aberta ao público;
A organização fornece energia eléctrica caso necessário e no caso de ser solicitado
ponto de corrente nos espaços;
Os expositores deverão utilizar somente a área que lhes foi destinada, cumprir todas
as normas do regulamento ou outras que a organização venha a indicar no decorrer do
evento;
O expositor não poderá deixar resíduos nos espaços depois da desmontagem do seu
material;
No recinto existem WCs e uma cafetaria.

12. Alojamento
•

Para os expositores que necessitem de alojamento na cidade, a organização poderá
encarregar-se, caso seja solicitado, de providenciar o mesmo. Para esse efeito será
necessário que essa indicação esteja presente na ficha de inscrição.
Preços por pessoa:
Adulto - 17,5€
Crianças entre os 6 e os 12 anos inclusive – 8,75 €
Crianças com menos de 6 anos - não pagam
(quartos singles, duplos e triplos)
Local: Pensão Corações Unidos, …., T. 262 (a 2 minutos a pé do Armazém das Artes)

•

A organização oferece uma noite para uma pessoa no caso de participação na Ordem
para criar! de um expositor que comprove ser de fora da região de Alcobaça.

13. Observações finais
A organização não se responsabiliza por quaisquer danos, furtos ou acidentes que possam
ocorrer durante o evento.

14. Organização
Armazém das Artes

www.armazemdasartes.pt

15. Contactos
E-mail: ordemparacriar@armazemdasartes.pt
Web: www.armazemdasartes.pt
Telefone: 262 595 269
Telemóvel: 913 354 334

