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I Bienal Internacional de Arte Sacra de Braga 

Regulamento 

 

Bienal 

A Atlas Violeta Associação Cultural e Apoio Social aos Países de Língua Portuguesa, em 

colaboração com o Museu Pio XII e o Município de Braga, pretende reunir artistas plásticos e 

escultores para que estes possam demonstrar o seu potencial criativo.  

Objetivo 

Este projeto tem como principal objetivo realçar "a beleza, singularidade, verdade e 

bondade” presente na Arte Sacra Contemporânea representada por cada obra de arte exposta. 

Desta forma, a I Bienal Internacional de Arte Sacra Contemporânea de Braga intende promover 

a Arte Sacra, num olhar mais moderno, para que as gerações contemporâneas desmistifiquem 

esta forma de expressão tão consagrada.   

Participação 

A participação neste projeto está aberta a quem pretender demonstrar e partilhar a sua 

criatividade, desde que os parâmetros e história da Arte Sacra sejam respeitados. As peças 

exibidas que, pelo entender do júri, cumprirem os termos de qualidade, terão direito a um 

prémio que garante reconhecimento dentro do mundo da Arte Sacra.   

Tema 

Pretendemos reunir artistas plásticos e escultores para que estes possam demonstrar o 

seu potencial criativo sob a forma de uma peça original através da sua participação na I Bienal 

Internacional de Arte Sacra Contemporânea de Braga, cujo tema de criação é livre. 
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Local  

O local escolhido para realização da I Bienal Internacional de Arte Sacra de Braga foi o 

emblemático Museu Pio XII, a capela da Nossa Senhora da Torre e a Torre de São Tiago.  

O Museu Pio XII é um museu dedicado à Arte Sacra e Arqueologia. Situa-se, tal como o 

Museu Medina, no edifício do Seminário Conciliar de Santiago, em Braga. Foi fundado em 1957 

pelo cónego Luciano Afonso dos Santos e é o resultado dos esforços do fundador na investigação 

da Arte Sacra e Arqueologia, temas a que se dedicou no Minho e especialmente em Braga. 

Horário de funcionamento do Museu Pio XII: Terça a Domingo das 9.30h - 12.30h / 14.30h - 

18.00h 

Data  

A Bienal decorrerá entre 3 de agosto a 3 de setembro de 2018, sendo que a cerimónia 

de Inauguração será no dia 3 de agosto no Museu Pio XII. A gala de encerramento e a entrega 

de prémios ocorrerá no dia 31 de agosto no Teatro Circo de Braga. 

Selecção  

Cada concorrente deve apresentar, em formato digital, a título individual ou coletivo, sob 

pena de exclusão, os seguintes documentos:  

• Portfólio contendo fotografias de obras da sua carreira artística, qualquer que seja a sua 

disciplina plástica;  

• Fotografia(s) da(s) obra(s) a concurso;  

• Currículo artístico completo; 

• Currículo artístico reduzido (detalhes da carreira artística, prémios, principais 

exposições, em formato  Word, segundo a formatação: Arial, tamanho 12, no máximo 

até 12 linhas); 

• Memória descritiva, em português e em inglês, sobre a integração da(s) sua(s) obra(s) 

no contexto do tema proposto (em formato Word, segundo a formatação: Arial, 

tamanho 12, no máximo até 5 linhas); 

• Formulário de inscrição devidamente preenchido e assinado; 
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Valor de inscrição 

A participação na I Primeira Bienal Internacional de Arte Sacra de Braga tem um valor 

de: 

 Custo * 

  

Associados Atlas Violeta 130 € 

Não-associados 150€ 

 

Nota: artistas convidados estão isentos de pagamento. 

*O valor pode ser divido em duas prestações. Contudo, a inscrição só será formalizada após o 

pagamento da primeira parcela.   

 Nota: Em caso de desistência ou qualquer acontecimento que impeça a exposição 

da(s) obra(s), não será retornado qualquer valor já pago à organização. 

Prémios 

Serão premiadas por uma Comissão de Honra as obras cujo conceito, além da sua 

qualidade, seja relevante no panorama da Arte Sacra Contemporânea.  

Prevê-se a atribuição dos seguintes prémios: 1º , 2º e 3º  Lugar. 

Nota: O Júri poderá atribuir menções honrosas as obras que achar conveniente. A comissão 

organizadora poderá homenagear, fora do contexto do concurso, outros artistas de reconhecido mérito 

dentro das artes plásticas.  

Responsabilidades 

  A organização compromete-se a tratar com o maior zelo as obras recebidas. No entanto, 

esta não se responsabiliza por eventuais furtos ou danos de qualquer natureza que possam 

ocorrer em qualquer fase das exposições ou transporte, pelo que os participantes poderão 

contratar, por sua conta e risco, qualquer tipo de seguro que considerem adequado. 

Exclusões 

É condição para a exclusão da candidatura de um concorrente o incumprimento das 

normas estabelecidas no Regulamento. 
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Júri de Seleção 

O Júri de Seleção, composto por convidados e um elemento da organização, fará a 

seleção das obras a concurso, tendo em conta a qualidade da obra, o percurso do autor, a  

relação com o tema e o espaço disponível. O resultado será comunicado aos concorrentes por 

correio eletrónico. 

Não haverá direito a recurso nem justificação das decisões do júri de seleção e 

premiação, salvo as apreciações que forem escritas em ata. 

As obras de parede selecionadas não podem exceder dimensionalmente 2x2 metros. As 

obras em formato digital deverão ser híbridas, compatíveis com sistemas Mac ou Windows, 

editadas em  pen drive, e ainda devem ser passíveis de leitura no programa Windows Media 

Player, QuickTime ou DV. 

As obras de exterior, não tendo limite de dimensões, serão apreciadas caso a caso. 

Entrega das Obras Seleccionadas 

  As obras selecionadas devem ser enviadas por transportadora ou correio postal em data 

a comunicar oportunamente, por conta e risco dos participantes, no Museu Pio XII, cuja morada 

é Largo de Santiago, 47 4704-532 Braga, Portugal. 

Seguro 

A organização não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas das obras a 

concurso, cabendo ao artista concorrente acionar, se assim o entender, o respetivo seguro.  

Venda de Obras 

Todas as obras poderão estar disponíveis para venda, se o artista assim o entender, 

revertendo para a organização uma percentagem de 30%. O preço referido no formulário terá 

de incluir o valor do IVA à taxa legal em vigor. 
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Catálogo 

Para garantir a qualidade do catálogo, cada artista deverá enviar a(s) fotografia(s) da(s) 

obra(s) a concurso, em formato digital com alta resolução (imagem CMYK JPG 300dpi), sob pena 

de exclusão, caso se verifique que esta não cumpre os requisitos necessários de qualidade. Cada 

concorrente selecionado terá direito a um catálogo da Bienal. 

Exposição das Obras 

Somente à organização reserva-se o direito de expor as obras a concurso nos diferentes 

espaços definidos para a realização do evento.  

Levantamento das Obras 

Nenhuma obra poderá ser retirada antes da comunicação do seu respetivo 

levantamento, a qual deve ser feita via correio eletrónico para o email da organização. Caso as 

obras não sejam reclamadas no prazo estabelecido, estas ficam a cargo da organização, 

passando as obras a pertencer à Atlas Violeta Associação Cultural.  

Consentimento e direito de propriedade 

Os artistas devem ceder o direito de uso da imagem das peças selecionadas para 

publicações ou divulgação relacionados com o evento. Ao participarem, os artistas dão à 

organização autorização para a menção do seu nome e o direito de reprodução das suas obras 

e textos para a elaboração do catálogo e outras formas de comunicação, promoção, e divulgação 

da Bienal, ainda que isso possa constituir fonte de receita para a organização do evento. 

Casos Omissos 

Os casos omissos ou dúvidas decorrentes da interpretação e aplicação do presente 

regulamento serão esclarecidas pela organização, ao qual caberá decidir sobre os mesmos.  

Único: Este regulamento rege-se pelos ditames da boa-fé, devendo assim ser interpretado e 

executado como tal.  

A Organização, 

 Abril de 2018.  


