Regulamento
Vem Pintar o Mural
Do Museu do Ar em Alverca
Serve o presente para regulamentar o funcionamento da receção e seleção da pintura
artística do Mural no Museu do Ar, em Alverca.
1. Organização

A pintura artística do Mural no Museu do Ar, em Alverca, é organizada pelas seguintes
instituições: Força Aérea Portuguesa, através do Museu do Ar, Câmara Municipal de Vila
Franca de Xira e Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho.
2. Objetivo

Esta pintura tem como objetivo embelezar e tornar apelativa a parede lateral do
Museu do Ar, em Alverca. Informamos que a parede tem 46,30 metros de
comprimento e 4, 10 metros de altura.
3. Participantes

Podem participar na pintura do Mural todos os interessados.
A participação pode ser individual ou em grupo.
Os dados pessoais dos participantes são confidenciais e não serão usados para qualquer
outro fim que não este evento e respetiva divulgação do mesmo.
A participação na pintura do Mural implica a aceitação sem reservas do presente
Regulamento. A violação de qualquer disposição do Regulamento implica a exclusão
imediata do participante.
4. Calendarização

A receção dos projetos artísticos serão aceites até 21 de janeiro de 2021.
5. Condições de receção dos projetos
Só são aceites os projetos dos participantes que enviem o(s) seu(s) projetos até 21 de janeiro
de 2021, através do e-mail mural.museudoar@jf-alvercasobralinho.pt ou
presencialmente na sede da Junta de Freguesia (horário de funcionamento de 2a a 6a
feira das 9H00 às 12H30 e das 14H00 às 17H00, na Rua Dr. Miguel Bombarda, Nº23
2615–125 Alverca do Ribatejo).
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O projeto deve incluir, em anexo, nome e contato telefónico do(s) participante(s), bem
como o nome artístico (se for o caso). É crucial que o projeto seja acompanhado de uma
lista dos materiais que venham a ser necessários para a execução do mesmo,
nomeadamente pincéis, quantidades e tipos de tinta, ou outros, para que possam ser
adquiridos em conformidade.
Cada participante pode enviar até dois projetos.
Os organizadores não podem ser responsabilizados por qualquer alteração de telefone ou de
correio eletrónico do participante, que não lhes tenha sido atempadamente comunicado e que
impossibilite o contacto com o participante.
Os projetos artísticos têm de ser atuais, originais e dentro do tema proposto para a pintura
do Mural, ou seja a Força Aérea, Alverca e a aeronáutica nacional. Devem também incluir
os logótipos das três entidades da organização e a indicação de quantos dias serão
necessários para a pintura (fins-de-semana ou dias utéis).
6. Seleção
Os projetos apresentados por cada um dos participantes, serão avaliados pela organização,
que irão selecionar apenas um projeto através dos seguintes parâmetros:
- Qualidade técnica;
- Criatividade;
- Respeito aos temas.

7. Decisão da organização
A decisão da organização será apresentada até ao dia 22 de fevereiro de 2021 e não está sujeita a
recurso em caso algum, sendo que a mesma reserva-se o direito de não selecionar o projeto
caso este não cumpra os parâmetros mencionados no número anterior. Ao artísta do projeto
escolhido, a organização pode ainda solicitar alterações de pormenor, como a cor, ou outra
alteração gráfica.
8. Prémio
Para além da pintura do mural em grande destaque visual o(s) artista(as) terá a possibilidade
de expor as suas obras no Museu do Ar, em Alverca, Sintra e Ovar em data a
acordar.
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