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FICHA DE INSCRIÇÃO BIENAL INTERNACIONAL MULHERES D´ARTES
APPLICATION FORM WOMEN ARTISTS’ BIENNIAL

Nome
Name

Nome Artístico
Artistic Name

Morada
Address

Código Postal

--

Localidade

Post Code

City

Telefone:

Telemóvel:

Phone:

Mobile:

Email

Sítio Online*

Email

Website**

*No caso de possuir um espaço online (Web Site, Blog ou outro) onde disponibilize informação acerca do seu trabalho, por
favor indique o endereço.
**In case the candidate owns an online page (website, blog or any other) where relevant information about their work can be found, please
state the address here.

Obras com que pretende participar na Bienal Internacional Mulheres d´Artes
Works which the candidate intends to bring to the Women Artists International Biennial

Título da Obra

Técnica

Dimensões

Work Title

Production Technique

Dimensions

Ano
Year of
production

1
2.
Tipologia:
Type of work:

Desenho

Pintura

Escultura

Drawing

Painting

Sculpture

IMPORTANTE:
Além desta ficha de inscrição devidamente preenchida a candidatura à Bienal Internacional Mulheres d´Artes só será validada
fazendo-se acompanhar da seguinte documentação:
– Curriculum Vitae- O Curriculum resumir-se-á: Formação académica na área artística, prémios e principais exposições
– Fotos das obras a concurso– Exige-se Qualidade Superior com resolução de 300 DPI´s
– Comprovativo Bancáriodo pagamento por transferência bancária (só para as artistas cujas obras sejam selecionadas para o
concurso; ver Programa e Regras de Participação).

IBANpara Transferência: PT50 0010 0000 7240 2110 1014 9
Nome do Beneficiário: Município de Espinho
Ficha de inscrição e restante documentação deverá ser remetida para: museuespinho1@gmail.com

IMPORTANT:

In addition to submitting this entry form duly filled in, the applicant must also attach the documents listed below. If not, the application will not
be considered.
– Curriculum Vitae – It must include information on the applicant’s academic training in the field of arts, main prizes and most relevant
exhibitions in which the candidate has participated.
– Pictures of the works – with quality and resolution over 300 DPI´s.
– Bank Transfer Proof (only for the candidates whose works are selected to enter the exhibition and contest; please read carefully the
event’s PROGRAMME AND PARTICIPATION RULES)
IBAN for wire transfer:PT50 0010 0000 7240 2110 1014 9
Beneficiary’s name: Município de Espinho
Application form and additional documents must be sent to:museuespinho1@gmail.com

Município de Espinho | Museu Municipal de Espinho | Rua 41, Avenida João de Deus | 4500 ESPINHO
Tel: (+351) 22 732 62 58 | Email to: museumunicipalespinho@hotmail.com

