Outros Assuntos de Atualidade

Revista Militar

XIV Exposição de Artes Plásticas
“O MAR E MOTIVOS MARÍTIMOS”

1. A Academia de Marinha, nas instalações do Museu de Marinha, em Belém, vai levar a
efeito a XIV Exposição de Artes Plásticas, subordinada ao tema “O MAR E MOTIVOS
MARÍTIMOS” e ficará muito honrada com a sua participação.

2. Para se participar é indispensável o envio, através de correio electrónico, para o
endereço academia.marinha@marinha.pt (num tamanho máximo de 9MB), até 8 de Abril
de 2016, dos seguintes dados:
– Curriculum Vitae (com a indicação do endereço electrónico) com o máximo de 12
linhas;
– Uma imagem devidamente identificada de cada uma das obras a expor para figurar no
catálogo.

3. As obras deverão ser entregues no Museu de Marinha (Departamento do Património),
em 26, 27, 28 e 29 de Abril de 2016, das 10:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 16:00 horas,
e terão de ser recolhidas no período de 12 a 16 de Setembro de 2016, no horário atrás
indicado.

4. A inauguração terá lugar no dia 7 de Junho de 2016.
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A exposição estará aberta ao público todos os dias, com excepção de 2ª feira, de 8 de
Junho a 4 de Setembro de 2016, das 10:00 às 18 horas.

5. As obras expostas podem ser vendidas sem qualquer percentagem para a Academia.

6. Os prémios e as menções honrosas atribuídas pelo Júri serão entregues na cerimónia
da inauguração.

7. A cada expositor será atribuído um certificado de participação na Exposição.

8. Oportunamente serão enviadas a Vª Exª a constituição do Júri e os convites para a
inauguração. O regulamento da XIV Exposição de Artes Plásticas encontra-se disponível
para consulta na secretaria da Academia de Marinha e na página da Academia, no portal
da Marinha Portuguesa.

Academia de Marinha, 16 de Novembro de 2015
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