
CONCURSO DE ESTÁTUAS VIVAS

Regulamento de Inscrição e participação

A Óbidos Criativa, E.M., Empresa Municipal, produz e realiza ao longo do ano um conjunto de 

eventos  e  actividades  que  visam a  valorização  do  património  histórico,  natural,  e  cultural  do 

concelho de Óbidos;

É  da  responsabilidade  da  Óbidos  Criativa  E.M.  desenvolver  projectos  que  incorporem  novos 

modelos conceptuais de aprendizagem e estimulem a educação criativa dos munícipes de Óbidos e 

da população portuguesa em geral;

É objectivo  desta  empresa  municipal,  Óbidos Criativa,  E.M.,  estabelecer  parcerias  concretas  e 

duradouras com instituições nacionais e internacionais e cidadãos portugueses ou estrangeiros, que 

são considerados parceiros estratégicos na organização dos eventos de Óbidos;

“Estátuas  vivas  no chocolate”  é  um projecto  artístico  a  realizar  no âmbito  do  FIC -  Festival 
internacional de Chocolate de Óbidos, evento organizado pela Empresa Municipal Óbidos Criativa 
E.M. 

Nesta  XVII edição do FIC definimos como objetivo incentivar  e divulgar  a  criação artística e 
performativa,  ao vivo e em relação com o chocolate.  Além do projecto anual  de produção de 
esculturas em chocolate, queremos estimular também as estátuas vivas, desejando, assim, potenciar 
e promover a emergência de novos artistas, novas criações, assim como trazer maior visibilidade a 
projectos desta natureza já existentes.
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1. Objetivo do Concurso:

Incentivar e divulgar a criação artística de estátuas vivas.

2. Datas do FIC e apresentação das Estátuas Vivas:

2.1 O FIC realiza-se de 25 de Abril a 5 de Maio.

2.2 O concurso de estátuas vivas decorre nos dias 25, 27, e 28 de Abril, e nos dias 1, 4 e 5 de Maio 
de 2019.

3. Horários de Apresentação:

Serão feitas três sessões diárias de 45 minutos,  nas datas mencionadas no ponto anterior,  para 
apresentação de todas as Estátuas Vivas a concurso:

- 12h00 ao 12h45

- 15h00 ao 15h45

- 18h00 ao 18h45

4. Localização:

Cerca do castelo de Óbidos, no recinto do Festival Internacional de Chocolate de Óbidos.

5. Participantes

5.1. Podem participar projectos individuais ou colectivos.

5.2. Os candidatos devem de ter atenção ao tratamento artístico, na composição  da personagem a 
apresentar em estátua, nomeadamente o tratamento do rosto, corpo e figurino, com maquilhagem e 
adereços adequados.

5.3. A participação fica sujeita a selecção da proposta por parte da organização.
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5.4. No processo de selecção serão valorizados projectos inéditos e inovadores.

5.5 No caso de projectos já existentes, a candidatura deve vir com imagens ou vídeos do projecto 
proposto, bem como de outros projectos dos mesmos proponentes, que valorizem a inscrição e 
influenciem positivamente o processo de selecção.

5.6. O concurso só se realiza com um mínimo de cinco projectos seleccionados.

6. Inscrições:

6.1 Envio da proposta para o email luis.ferreira@cm-obidos.pt

6.2 Data limite das inscrições: 29 Março de 2019. 

7. Selecção:

Após apreciação da organização, os inscritos serão informado da decisão, até ao dia 5 de Abril de 
2019.

8. Prémio participação:

Cada participante recebe um prémio diário de participação no valor de 100€.

9. Concurso:

Na  compra  do  ingresso  para  entrar  no  FIC,  nos  dias  de  concurso,  é  entregue  um  elemento 
simbólico (uma moeda do FIC) para o público votar na sua estátua preferida, depositando-a no 
chapéu desse concorrente.

10. Apuramento:

10.1 No final de cada dia de concurso serão contadas, pela organização, as moedas FIC recebidas 
por  cada  concorrente  e  inscritas  numa  folha  oficial  do  concurso  rubricada  por  todos  os 
participantes.
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10.2 O vencedor será o concorrente que no último dia, e após a última contagem, tenham maior 
número de moedas FIC acumuladas, no somatório de todos os dias de concurso.

11. Prémio do concurso:

Para a estátua vencedora existe um prémio final no valor de 500€.

12. Alojamento:

Fornecemos alojamento aos participantes seleccionados.

13. Outros:

A organização reserva-se ao direito de utilizar fotos e vídeos das estátuas participantes para fins de 
comunicação do evento. 

Óbidos, 6 de Março de 2019.
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