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Todos Juntos no Combate à Epidemia com a Cultura – Exposição de Arte de Macau  

Boletim de Candidatura 
 

Identificação do Candidato (todos os espaços são de preenchimento obrigatório) 

Nome: (Chinês) (Português) 

Endereço: 
 

 

N.º do 

B.I.R.M.: 

 
Ano de nascimento:  

(4 primeiros números) 

E-mail:  N.º de Telefone:  

 

Identificação da Obra (é favor preencher todos os espaços de preenchimento obrigatório) 

Título:  Data de Criação:  

Tipo: 
□ Pintura  (□ Expressão chinesa  □ Expressão plástica ocidental )  

□ Caligrafia     □ Gravação de Sinetes     □ Cartazes  

Dimensões de Obra 

bidimensional (altura 

x largura) : 
 (profundidade)  ________cm   x   ________cm  

Conceito criativo/ 
Nota explicativa 

sobre a obra: 
(cerca de 50 a 100 palavras) 

 

 

 

 

 

Autorização de uso de direitos autorais: 

Relativamente às obras apresentadas para efeitos de candidatura à presente exposição, independentemente de serem 

seleccionadas ou não, a Organização tem o direito de usar gratuitamente as imagens das mesmas em quaisquer livros 

publicados, podendo reproduzi-las para fins promocionais, incluindo a publicação em diferentes meios de comunicação social, 

revistas, páginas electrónicas e materiais impressos, bem como qualquer forma de armazenamento, divulgação e reprodução. 
 

Declaração de Recolha de Dados Pessoais:  

Nos termos da Lei n.º 8/2005 “Lei da Protecção de Dados Pessoais”: Os dados pessoais prestados neste boletim serão 

utilizados para efeitos de processamento das candidaturas. Por razões de cumprimento das obrigações legais, os dados 

pessoais referidos podem igualmente ser transferidos para outras entidades competentes. Os candidatos têm o direito, nos 

termos da lei, de solicitar a consulta, rectificação ou actualização dos dados pessoais na posse da Organização. Aquando do 

processamento dos dados pessoais do candidato, a Organização tomará medidas adequadas para preservar o sigilo e 

conservar adequadamente os dados, até ao termo da sua utilização ou do seu prazo de conservação, altura em que os dados 

serão destruídos ou selados conforme o estipulado. 
 

Declaração: Declaro que as obras apresentadas são da minha autoria e compreendo o regulamento da exposição, cujas 

condições aceito. Concordo que a Organização tem o direito de guardar, divulgar e reproduzir as minhas obras para fins 

promocionais, independentemente das mesmas serem ou não seleccionadas.  
 

Nome  : 

 

 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(conforme a assinatura do B.I.R.M.) 

Se o candidato é menor , assinado por 

representante legal 

 

 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(conforme a assinatura do B.I.R.M.) 

Data: 

 

 

 

Aos ＿＿ de ＿＿de 2020 
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