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Espinho vai receber no próximo dia 15 
de Junho o XVIII Encontro de “Estátuas 
Vivas”. 
Em pleno coração da cidade esta mostra 
de perfomances artisticas de imobili-
dade expressiva promete mais uma vez 
cumplicidade entre os participantes e o 
público. 
Na noite anterior, sábado, pelas 21.30 
horas, O LU(G)AR DE ESTÁTUAS irá reunir 
no largo da Câmara, num ambiente 
feérico, “estátuas” de participantes 
distinguidos pelos júris em edições 
anteriores.
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O XVIII Encontro de “Estátuas Vivas” é 
uma organização da Câmara Municipal 
de Espinho que visa incentivar, divulgar e 
dignificar a criação artística nas artes 
performativas. Realiza-se no dia 15 de 
Junho na praça Dr. José Salvador, das 
15.30h às 18.00h.

1. PARTICIPANTES

1.1. No XVIII Encontro de “Estátuas Vivas” 
podem participar os interessados, indi-
vidualmente ou em grupo, desde que 
maiores de 14 anos e previamente inscri-
tos.

1.2. O número máximo de participantes 
será de 50. As inscrições serão aceites por 
ordem de chegada, quando cumpram os 
requisitos em baixo indicados.

1.3. Aos participantes que consigam 
manter a qualidade plástica da sua está-
tua serão permitidas duas pausas de 10 
minutos, das 16.30h às 16.40h e das 
17.20h às 17.30h.

1.4. A Câmara Municipal de Espinho 
atribuirá um prémio de participação para 
ajuda nas deslocações e custos do 
figurino aos participantes que:

a) Enviem, impreterivelmente, até ao dia 
30 de Maio, ficha de inscrição devida-
mente preenchida, fotocópia do cartão 
de contribuinte e documento onde 
conste número de identificação bancária.

b) Enviem, também até 30 de Maio, uma 
foto ou um desenho, com memória 
descritiva detalhada, da “sua Estátua” que 

será submetida a apreciação pela Comissão 
Organizadora do Encontro. 
Os candidatos devem ter em atenção que 
a participação num Encontro de Estátuas
Vivas, obriga a um tratamento plástico 
adequado do rosto, corpo e figurino.

c) O subsídio de participação será de 
120,00 Euros para participantes residentes 
ou estudantes em localidades até 100Km 
de Espinho e de 150,00 Euros para os de 
localidades mais distantes.

d) O subsídio de participação para uma 
“Estátua” de conjunto (dois ou mais 
elementos) será de 200,00 Euros.

1.5. Em todas as outras circunstâncias 
uma “Estátua” de conjunto será sempre 
considerada apenas como um partici-
pante.

1.6.  A entrega da ficha de inscrição pres-
supõe a aceitação das normas do con-
curso.

2. JÚRI

2.1. O Júri, constituído para o efeito, será com-
posto por:  Dra. Leonor Fonseca, vereadora 
da cultura da Câmara Municipal de Espinho; 
António Gomes dos Santos, recordista mun-
dial da imobilidade e um artista plástico.

2.2. O rigor de execução plástica, a imobi-
lidade e a originalidade serão, entre 
outros, os critérios autilizar pelo Júri 
durante a apreciação.

2.3. O Júri selecionará, de acordo com os 
critérios estabelecidos, 3 “Estátuas” que serão 
premiadas.

2.4. O Júri selecionará uma outra “Está-

tua”, à qual será atribuído o prémio espe-
cial do XVIII Encontro.

2.5. O Júri é soberano. As suas decisões 
não são suscetíveis de recurso.

3. PRÉMIOS

3.1. O prémio especial do Júri será de 
600,00 Euros. 

3.2. A cada um dos 3 participantes, corre-
spondentes às “Estátuas” selecionadas 
pelo Júri, será atribuído um prémio de 
400,00 Euros.

3.3. Para além destes prémios o Júri 
poderá ainda atribuir menções honrosas, 
até ao limite de 3, no valor de 150,00 
Euros cada.

3.4. O público presente no Encontro 
elegerá uma “estátua” à qual será 
atribuído o prémio do público, no valor 
de 400,00 Euros.

GERAIS

Cada participante poderá utilizar um 
pequeno estrado desde que o solicite à 
organização até ao dia 30 de Maio.
Os casos omissos nestas normas serão 
resolvidos pela organização.
A Câmara Municipal de Espinho poderá 
reproduzir por quaisquer meios (foto, 
vídeo, etc.) as “Estátuas”, desde que não 
utilize essa reprodução para fins lucra-
tivos.
Se as condições climatéricas impedirem a 
realização do Encontro, este será adiado 
sem quaisquer prejuízos para a organi-
zação do evento.


