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PREÂMBULO: 

 

O Museu da Vila Velha acolhe o II Festival de Estátuas Vivas de Vila Real, no  

próximo dia 30 de Junho de 2013, entre as 15h e as 18h. Trata-se de um evento que  

pretende reunir estátuas humanas, ou seja, pessoas que se caracterizam e se colocam  

em locais estratégicos, imóveis durante muito tempo, reagindo apenas às pessoas que  

por elas passam.  

 

 

Este evento pretende juntar estátuas com experiência e outras pessoas que  

desejem experimentar a sensação de imobilidade e fantasia.  

 

 

O evento, organizado pela animadora cultural Liliana Salomé e integrado na  

programação das Festas da Cidade, conta ainda com a colaboração da Escola  

Secundária Camilo Castelo Branco e com o apoio do NaturWaterPark, Miminhos do Paraíso,  

Padaria Serrana e VivaFit Vila Real. 

 

 

 



 

 

NORMAS DO CONCURSO: 

O II  Festival de Estátuas Vivas é uma organização da animadora cultural Liliana Salomé  

com a colaboração do Museu da Vila Velha e da Camara Municipal de Vila Real, que visa 

incentivar, divulgar e dignificar a criação artística nas artes performativas. 

Realiza-se no dia 30 de Junho de 2013 na zona envolvente do Museu da Vila Velha, das 15.00h 

às 17.30h. 

 

1. PARTICIPANTES 

- 1.1. No II Festival de Estátuas Vivas podem participar todos os interessados, individualmente 
ou em grupo, desde que maiores de 12 anos e previamente inscritos. 

- 1.2. Aos participantes serão permitidas duas pausas de 15 minutos, das 15.45h às 16.00h e 
das 16.45h às 17.00h. 

- 1.3. Todos os participantes devem enviar, impreterivelmente, até ao dia 25 de Junho de 2013 
a ficha de inscrição devidamente preenchida. 

- 1.4. Em todas as circunstâncias uma "Estátua” de conjunto será sempre considerada apenas 
como um participante. 

- 1.5. A entrega da ficha de inscrição pressupõe a aceitação das normas do concurso. 

 

2. PRÉMIOS 

2.1. O público presente no II Festival de Estátuas Vivas elegerá o primeiro, segundo e terceiro 
classificados do concurso. 

2.2.Os prémios a atribuir são os seguintes: 

2.2.1 – 1º classificado – Prémio 100€ e um brinde oferecido por "VivaFit Vila Real". 

2.2.2 – 2º classificado – Prémio de 75€ e um brinde oferecido por “Miminhos do Paraíso”. 

2.2.3 – 3º classificado – Prémio de 50€ e um brinde oferecido por “NaturWaterPark”. 

Todos os participantes terão um prémio oferecido pela "VivaFit Vila Real" e pela “Padaria 
Serrana”. 

 



CONDIÇÕES GERAIS 

Os casos omissos nestas normas serão resolvidos pela organização. 

A Organização poderá reproduzir por quaisquer meios (foto, vídeo, etc.) as "Estátuas”,  

desde que não utilize essa reprodução para fins lucrativos. 

Se as condições climatéricas impedirem a realização do Encontro, este será adiado sem  

quaisquer prejuízos para a organização do evento. 

 

INFORMAÇÕES 

Museu da Vila Velha 

Rua de Trás-os-Muros, 5000-657 Vila Real 

Telefone: 259 303 320 

Correio electrónico: mvv@cm-vilareal.pt 

 

Animadora Cultural: Liliana Salomé 

Telemóvel: 919763057 

Correio electrónico: Liliana.salome@live.com.pt 

 

 

 

mailto:mvv@cm-vilareal.pt�
mailto:Liliana.salome@live.com.pt�

