
 

 

 

 

 

MIRAGENS 
Os Novos Criadores no Espaço Juvenil Norte de Portugal - Galiza 

 
REGULAMENTO 

 
O II Encontro “MIRAGENS. Os Novos Criadores no Espaço Juvenil Norte de 
Portugal - Galiza”, pretende fomentar o espírito empreendedor e criador dos 
jovens, promover a cooperação no âmbito cultural e criar um espaço de debate 
entre a cultura Galaico - Portuguesa, suscitando as inquietações e problemas 
relacionados com a abertura de mercados ou da possibilidade de criar uma nova 
actividade económica através de projectos conjuntos no espaço juvenil de 
cooperação transfronteiriça Norte de Portugal - Galiza. 
Para além destes objectivos centrais, o encontro será também um espaço de 
apresentação das obras artísticas dos jovens criadores, nas mais diversas áreas 
artísticas e criativas. 
Existem 40 vagas para participar neste encontro (20 artistas portugueses, 20 
artistas galegos), que decorrerá na Pousada da Juventude de Viana do 
Castelo, nos dias 3, 4 e 5 de Dezembro. 
 
O Encontro constará de: 
 

• Exposição dos trabalhos seleccionados; 

• Workshops, debates; 

• Apresentação de pequenos espectáculos (teatro, dança, música) 
 
Os interessados deverão apresentar as candidaturas até ao dia 15 de Novembro 
de 2010, numa das seguintes áreas: Artes Plásticas, Escultura; Fotografia; Vídeo, 
Design ou outra. 
 
 
CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 
 

• A data limite de inscrição no Encontro é o dia 15 de Novembro de 2010. 

• Os candidatos, deverão residir no espaço transfronteiriço Norte de 
Portugal - Galiza. 

• Podem inscrever-se jovens com a idade até aos 30 anos à data de 
31.12.2010.  

• Não existe limitação no número de trabalhos que cada candidato pode 
apresentar, bem como na tipologia de áreas artísticas que entender 
concorrer. 

 
 
 
 



 

 
DOSSIÊ DE CANDIDATURA 
 
O Dossiê deverá incluir, sem omissão, toda a documentação, concentrada num 
dossiê em formato A4 abaixo listada: 
 
Identificação do concorrente: 

• Ficha (s) de inscrição correctamente preenchida (s) em maiúsculas. 

• Currículo do candidato num máximo de 250 caracteres. 

• Fotocópia do bilhete de identidade  
 
Ficha Técnica da Obra: 

• Título. 

• Ano de Realização) Técnica, materiais, dimensões, peso, duração, formato 

ou suporte original (adequar à natureza da obra). 

• Lista completa das necessidades técnicas para a sua exposição, exibição 
pública e transporte, acompanhada de um esquema de montagem. 

• Valor para seguro (caso a natureza da obra o justifique). 
 
Memória descritiva do projecto: 

• Texto de descrição, apresentação e fundamentação da obra. 

• Registo adequado à natureza da obra (fotografia, CD, DVD, etc.).  

• Outros elementos considerados úteis para a compreensão da obra e sua 
instalação no espaço. 

 
Caso pretendam candidatar-se com mais de um trabalho, quer seja dentro da 
mesma área quer em áreas diferentes, deverão apresentar dossiês e fichas de 
inscrição autónomos (um por cada trabalho).  
 
 
Entrega dos trabalhos 
Os dossiers poderão ser entregues, em mão ou via CTT para os seguintes locais, 
sempre dirigidos para: “MIRAGENS. Os Novos Criadores no Espaço Juvenil 
Norte de Portugal - Galiza”. 
 
Lojas Ponto Já da Direcção Regional do Norte do IPJ, IP 

• Braga – Rua de Santa Margarida, nº 6, 471-306 Braga; 

• Bragança – Rua Oróbio de Castro, 5300-220 Bragança; 

• Porto – Rua Rodrigues Lobo, nº98, 4150-638 Porto; 

• Viana do Castelo – Rua do Poço, 16/26, 4900-519 Viana do Castelo; 

• Vila Real – Rua Dr. Manuel Cardona, 5000-558 Vila Real 
 
Os dossiês de candidatura passarão para a posse da entidade organizadora.  
 
Os trabalhos seleccionados deverão ser entregues, em data a acordar com o 
autor, na Pousada de Juventude de Viana do Castelo, sita na Rua de Limia, 
4900-405 Viana do Castelo. 
 



 

A Organização, em colaboração com os autores, será responsável pela 
montagem e apresentação pública das obras seleccionadas. 
A Organização salvaguardará os direitos de autor das obras entregues à sua 
guarda, bem como o seguro durante a duração do Encontro. 
 
 
JÚRI 
O Júri será constituído por pessoas de reconhecido mérito e idoneidade. 
O Júri reserva-se o direito de não seleccionar candidatos se entender que a 
qualidade dos trabalhos não o justifica. 
Das decisões do Júri não haverá recurso. 


