
 

 

 

 

Normas de Participação  

Exposição – Um Toque à Memória  

2022 

 

Preâmbulo 

No âmbito do Gabinete de Acção Social da Junta de Freguesia de Barcarena foi 

organizada a exposição, nominada Um Toque à Memória, que procura responder às 

necessidades manifestadas pelo público-alvo, bem como desenvolver iniciativas que 

promovam a participação ativa da comunidade sénior na manutenção e na 

potencialização da cultura e da tradição do artesanato. 

 

1. Definição 

A exposição Um Toque à Memória reúne vários trabalhos de diferentes técnicas 

artísticas realizadas por seniores, residentes no território de Barcarena, bem como 

promove a passagem de conhecimentos das artes à restante população. 

 

2. Objetivos 

A exposição Um Toque à Memória pretende atingir os seguintes objetivos: 

a) Promover a diversidade cultural e a expressão artística; 

b) Preservar a tradição do artesanato; 

c) Melhorar a condição mental e emocional através da expressão artística e do 

discurso livre; 

d) Valorizar as experiências e as capacidades dos seniores; 



e) Incentivar e potenciar a participação na cultura e a expressão artística; 

f) Combater o isolamento social da população sénior. 

 

3. Condições de participação 

 

a) Ser recenseado na Freguesia de Barcarena; 

b) Ter mais de 55 anos e estar aposentado; 

c) Realizar a inscrição nas instalações da Junta de Freguesia de Barcarena, 

apresentando o documento de identificação e a descrição da obra, de 19 a 29 de abril 

de 2022; 

d) Cada participante poderá participar com dois trabalhos no máximo, sendo ou não 

da mesma categoria; 

 

4. Informação sobre as obras 

 

1. Entrega das obras 

As obras deverão ser entregues pelos participantes nas instalações da Junta de 

Freguesia de Barcarena, no Largo 5 de Outubro, 2730-047 Barcarena, até ao dia 11 

de maio de 2022. 

2. Características das obras 

 

a) Dimensões máximas: 1m x 1m  

b) Tipologia: Trabalhos manuais; Artesanato. 

 

5. Seguro 

A Junta de Freguesia de Barcarena não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas 

das obras em exposição, cabendo aos participantes providenciarem, se assim o 

entenderem, o respectivo seguro das obras. 

 

 

 



6. Direitos de propriedade e edição 

A participação comporta a autorização dos participantes para a menção dos seus nomes 

e reprodução das suas obras e fotos nos meios de comunicação e divulgação da 

iniciativa. 

 

7. Exposição das obras 

 

1. A exposição estará exibida de 23 a 27 de maio de 2022 na Delegação da Junta de 

Freguesia de Barcarena, na Estrada Consiglieri Pedroso, 45, 2730-052, Queluz de 

Baixo – Barcarena. 

 

2. Terá lugar a exposição das obras, reservando-se à organização o direito de não 

expor alguma obra que considere de carácter ofensivo ou que não se enquadre no 

âmbito da exposição. 

 

3. Cabe à organização o transporte, a montagem e desmontagem da exposição, sendo 

que a mesma terá o máximo cuidado na preservação das obras. 

 

8. Horário 

A exposição Um toque à memória irá decorrer entre as 10 da manhã e as 16 da tarde. 

 

9. Levantamento das obras 

A devolução das obras decorrerá no dia 27 de maio de 2022, no encerramento da 

Exposição e durante o encontro final para os participantes. 

 

10. Disposições finais 

 

1. Se por razões de força maior o justificarem, à organização reserva-se o direito 

de, em qualquer momento, introduzir alterações a este documento, publicando as 

eventuais alterações. 

 



2. Todas as dúvidas deverão ser colocadas à organização pelo e-mail geral@jf-

barcarena.pt ou pelos telefones 214 226 980 / 935 785 796. 

 

3. Este documento rege-se pelos ditames de recíproca confiança entre a 

organização e os participantes, devendo assim ser interpretado e cumprido. 

 

4. Ao submeter uma obra à exposição, o participante declara tratar-se de uma obra 

sua e que não viola os direitos associados a qualquer outra produção existente. 

 

11. Entrada em vigor 

O presente documento entra em vigor a partir do dia 19 de abril de 2022. 
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