
C.A.M. CASINO ARTS METTING 
3º MOSTRA DE ARTES ORIENTE OCIDENTE 
 
OPEN CALL 
REGULAMENTO  
 
Abrem-se as candidaturas para a 3ª Mostra de Artes Oriente Ocidente em 2018, a todas 
as pessoas interessadas em expor o seu trabalho artístico inserido no evento C.A.M. 
Casino Arts Meeting, na Galeria de Arte do Casino Lisboa, no dia 20 de Setembro. Neste ano 
consecutivo de Mostra, os autores das obras selecionadas, terão a oportunidade de ter as 
suas obras a venda e serão ainda premiados pelo Júri da exposição. 
  
 
OBJETIVOS 
A Mostra de Artes Plásticas Casino Arts Meeting, inserida na programação da Plataforma 
UNITYGATE  tem como objectivos gerais promover, fomentar e estimular o interesse pelas 
artes plásticas ao nível local nacional e internacional no cruzamento de culturas , 
especificamente entre Portugal e Macau.  
Oferece oportunidades a artistas emergentes a promoverem os seus trabalhos.  
A possível venda e comercialização das obras selecionadas. 
Um encontro entre obras e pessoas com  interesses em comum ou com temáticas de 
trabalho semelhantes.  
Promover a arte em geral e os intercâmbios artísticos nos  cruzamentos entre o Oriente e 
Ocidente. 
Contribuir para a formação de públicos aproximando culturas, ideias e sociedades. 
  
 
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
Inscrição gratuita e aberta a artistas nacionais e estrangeiros maiores de 18.  
Os concorrentes podem participar com obras realizadas em vários medias, como pintura, 
escultura, desenho, vídeo, gravura, instalação ou outros media de expressão 
contemporânea.  
Os concorrentes deverão preencher a nossa ficha de inscrição com os seus dados 
necessários pessoais. Afiche só poderá ser preenchida em PT ou em ING. Devem entregar 
também um documento com imagens e breve sinopse da obra, legenda e pvp (preço de 
venda ao publico) num ficheiro pdf. 
As temáticas das obras devem inserir-se no cruzamento de culturas Oriente - Ocidente. 
As candidaturas deverão ser enviadas para o e-mail unitygateplatform@gmail.com até ás 
23h59 do dia 5 de Setembro de 2018. 
 
 
JÚRI 
As obras a concurso serão avaliadas pela curadoria do evento Ana Catarino e Ana Battaglia, 
que farão uma pré-selecção das obras para a exposição a realizar. 
As obras selecionadas e expostas serão avaliadas e premiadas pelo Júri desta 3ºMostra de 
Artes C.A.M.  constituído pelo Dr Mário Matos ( Fundação Casa Macau) e pela curadoria do 
evento.  
 
 
PRÉMIO 
Três artistas serão ainda premiados pelo Júri com um prémio de (por ordem decrescente) 
600€ , 400€ e 250€. 
Todas as obras selecionadas estarão a venda na exposição.  
As obras expostas serão comercializadas, revertendo o valor de venda a favor do próprio 
artista e uma comissão de 10% a favor da organização.  
 
 
  



ENTREGAS E LEVANTAMENTOS 
As candidaturas estão abertas de 16 de Junho a 5 de Setembro. 
A obras selecionadas tem de ser entregues no local do evento no dia 19 Setembro até ás 
12h. 
As exposição estará patente até dia 2 de Outubro. 
Finda a exposição, será participado a todos os concorrentes o prazo de levantamento das 
obras. Caso as obras não sejam reclamadas no prazo estabelecido, o direito de lhes dar um 
destino reserve-se á organização.  
A entrega das obras vendidas aos compradores é da responsabilidade dos artistas. 
 
 
SEGURO 
A organização não se responsabiliza por quaisquer danos das obras a concurso, cabendo 
aos artistas participantes providenciarem, se assim o entenderem, o respectivo seguro das 
obras. 
 
  
DIREITOS DE PROPRIEDADE 
A seleção das obras comporta a autorização dos artistas para a menção dos seus nomes e a 
reprodução das imagens para efeitos de divulgação e promoção do evento, sem 
necessidade de comunicação prévia. 
  
  
 
CONTACTOS  
unitygateplatform@gmail.com 
Sandra Battaglia - 919443462 (direção) 
Maria Esteves - 919580569 (produção) 
Ana Battaglia Abreu – 918080412 (organização/ guest curator) 
Ana Catarino – 218929064 (casino/ curadoria)  
	


