
PRÉMIO DE ARTES PLÁSTICAS “HENRIQUE SILVA” 

 

1- A Câmara Municipal de Paredes com o objetivo de estimular e contribuir para o aparecimento de 

novas obras no domínio das artes plásticas, promove o prémio de artes plásticas “Henrique 

Silva”. 

2- O prémio de artes plásticas “Henrique Silva” destina-se a distinguir obras inéditas e consistirá na 

atribuição, aos premiados, dos seguintes valores pecuniários: 

1º prémio – 1.000,00€  

2º prémio – 500,00€ 

3º prémio- 250,00€ 

3- O júri poderá ainda atribuir dois diplomas de menção honrosa. Aos concorrentes, selecionados a 

concurso, será atribuído um diploma de participação. 

4- Serão admitidas a concurso quaisquer obras no domínio das artes plásticas. 

5- Os trabalhos a concurso, na fase de seleção, devem ser enviados para o e-mail cultura@cm-

paredes.pt, até ao final do mês de maio do ano a que respeita o prémio, para apreciação.   

5.1 Até ao final do mês de julho do ano a que respeita o prémio, os serviços da cultura informarão 

quais as obras selecionadas para o prémio “Henrique Silva”. 

5.2 As obras selecionadas deverão ser entregues até ao final do mês de setembro no local que os 

serviços da cultura indicarem. No ato da entrega, será preenchida obrigatoriamente a respetiva ficha 

de inscrição/ficha técnica, anexo 1 a este regulamento. 

5.3 No momento da receção das obras será assinado, em duplicado, um auto de receção, anexo 2 a 

este regulamento, com o qual o autor deverá proceder ao levantamento posterior das obras. A 

identificação do autor terá de ser efetuada apenas no verso da obra. 

5.4 Cada artista poderá apresentar apenas 1 obra inédita. 

5.5 A Câmara Municipal de Paredes não se responsabiliza pela não verificação da obra em fase de 

seleção pelo júri, caso a fotografia enviada não revele qualidade técnica desejada para o efeito. 

6- As obras a concurso, devidamente assinadas e identificadas no verso, devem ser acompanhadas 

da ficha técnica referida no ponto 5.2. 

7- As obras vencedoras serão publicadas na revista cultural do município. 

8- As obras selecionadas serão expostas, no ano a que respeita o prémio, num equipamento cultural 

do município, entre novembro a março do ano seguinte.  

8.1 O Município de Paredes não se responsabiliza pela curadoria da exposição. 

9- O júri, quer da fase de seleção, quer da fase final, será constituído pelos seguintes elementos: um 

representante da Câmara Municipal de Paredes, sem direito a voto, que presidirá, e três elementos 

de reconhecido mérito na área das artes plásticas. 

10- As decisões do júri serão tomadas por unanimidade ou por maioria. 

11 – O prémio poderá não ser atribuído se o júri entender que as obras apresentadas não reúnem a 

qualidade exigida. 
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12- Os membros do júri e os elementos da Câmara Municipal responsáveis pela organização do 

concurso não poderão concorrer a este prémio. 

13 – A Câmara Municipal de Paredes dará conhecimento público das obras e dos artistas premiados, 

através dos canais de comunicação do município. 

14- A Câmara Municipal de Paredes não garantirá a devolução das obras, caso estas não sejam 

levantadas nos 30 dias posteriores à data do término da exposição referida em 8., pelo que 

reverterão para o acervo do município. 

14.1 O prémio será atribuído no momento da apresentação da revista cultural do município, 

independentemente da divulgação anterior. 

15 – A organização não se responsabiliza por perdas, estragos, roubos e danos das obras ou por 

deterioração de obras frescas, nem por causas de força maior ou quaisquer outras, comprometendo-

se, no entanto, a tratar, com o maior zelo e cuidado, as obras recebidas.  

15.1 A Câmara Municipal de Paredes contratualizará um seguro para o efeito. 

16 – Os artistas participantes autorizam a menção dos seus nomes e a reprodução fotográfica das 

suas obras para a promoção e divulgação. 

17 – Os concorrentes, a partir do momento em que entregarem os seus trabalhos, obrigam-se aceitar 

as presentes normas. 

18 – Todos os casos omissos no presente regulamento serão apreciados e decididos pelo júri, não 

havendo lugar a recurso da decisão proferida. 
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  PREMIO DE ARTES PLÁSTICAS HENRIQUE SILVA                               

Município de Paredes 

 
FICHA DE INSCRIÇAO N_________ (preencher pelos serviços) 
 

NOME ARTÍSTICO   

NOME   

MORADA   

CÓDIGO POSTAL   

TELEMÓVEL   

E-MAIL   

Dados curriculares (anexar breve currículo) pode ser enviado por email cultura@cm-
paredes.pt, até aos 5 dias seguintes à entrega . 
 

     Participo com o trabalho acima indicado no premio artes plásticas Henrique Silva, 
aceitando na totalidade o regulamento do mesmo.  

FICHA TÉCNICA  
 

NOME DA OBRA  

DIMENSÕES  

MATERIAIS  

NOME DO ARTISTA 
 

 

BREVE SINOPSE DA OBRA  

VALOR DE SEGURO.   

IMAGENS 

Não cole as imagens neste espaço. Anexe-as ao seu e-mail, em formato 
jpeg.(a resolução das fotografias a enviar é 300 dpi com peso máximo 
2.5 mb) até aos 5 dias seguintes à entrega, com identificação da obra e 
nome.  

Declaro que, para os efeitos previstos no Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU)2016/679 do P. E. e do 

Conselho de 27 de abril (RGPD), presto o meu consentimento informado, esclarecido e livre, para a recolha e 

tratamento dos meus dados pessoais recolhidos neste formulário, pelo Município de Paredes, responsável pelo 

tratamento dos mesmos. Fiquei esclarecido que: - o Município de Paredes poderá proceder ao tratamento dos 

meus dados pessoais, na medida do adequado, pertinente e limitado ao que for necessário para o Premio Artes 

Plásticas Henriques Silva de montras, bem como para cumprimento das obrigações legais do mesmo emergentes, 

para o qual dou o meu consentimento. - os dados recolhidos não serão transmitidos para qualquer outra entidade, 

ficando os mesmos disponíveis na nossa base de dados, e serão ai conservados; - ao retirar o consentimento agora 

prestado, a licitude do tratamento anteriormente efetuado com base nomes o, não será comprometido. 

Anexo:1 
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  PREMIO DE ARTES PLÁSTICAS HENRIQUE SILVA                               

Município de Paredes 

 

AUTO DE RECEÇÃO 

 

A CASA DA CULTURA DE PAREDES DECLARA QUE RECEBEU A OBRA: 

____________________________________________________NO DIA____/ ___/____ 

PARA O PREMIO DE ARTES PLÁSTICAS HENRIQUE SILVA. 

CONTATO DO RESPONSÁVEL PELA ENTREGA: _______________________________ 

__________________________________________________________ 

Assinatura 

RESPONSÁVEL PELA RECEPÇAO:  

_____________________________________________________________ 

Assinatura 
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