
 

Normas de Participação 

Ondas Criativas 

DEFINIÇÃO: 

As Ondas Criativas são espaços de troca de experiências e de conhecimentos na vertente dos workshops, 

abrangendo uma pluralidade de temas, tendo como principal objetivo a divulgação dos trabalhos 

desenvolvidos nas Oficinas Criativas. 

 

DESTINATÁRIOS: 

As Ondas Criativas destinam-se genericamente a todas as pessoas participantes das Oficinas Criativas como 

formandos ou formadores. Estando as Ondas Criativas integradas no evento Marolas Ílhavo 2018 da 

Câmara Municipal de Ílhavo dá-se preferência a expositores com idades até aos 35 anos. No entanto 

apesar de haver uma referência acerca da faixa etária preferencial, caso haja vaga, esse critério pode não 

ser tido em conta na constituição da exposição. 

 

HORÁRIO: 

As Ondas Criativas estão integradas no evento Marolas Ílhavo 2018 funcionando nos dias 15, 22 e 29 de 

julho na Calçada Arrais Ançã, Costa Nova, no Jardim Oudinot e no Largo do Farol, Barra, entre as 14h e as 

20h, respetivamente. 

 

INSCRIÇÃO: 

O acesso às Ondas é feito por convite aos participantes das Oficinas Criativas. Todos os artesãos 

interessados em participar terão de comunicar a sua intenção por escrito (carta ou email) estando sujeitos 

a aceitação. Para participar nos workshops inseridos nas Ondas Criativas os interessados terão de 

preencher uma ficha de inscrição própria, estando sujeitos ao número de vagas, dando sempre preferência 

aos inscritos incluídos na faixa etária preferencial. 

 

 

 

 

 



 

 

 

PERÍODOS DE INSCRIÇÃO: 

Os interessados deverão confirmar a sua presença até cinco dias antes da data prevista para o início das 

Ondas. As eventuais desistências deverão ser comunicadas por escrito à Câmara Municipal, até cinco dias 

antes do início das Ondas, explicando os motivos. 

 

CUIDADOS A TER DURANTE A FREQUÊNCIA DAS ONDAS CRIATIVAS: 

A exposição será composta por tendas, cada uma delas albergará dois expositores. Cada expositor terá um 

espaço estipulado antecipadamente pela organização assim como o direito a duas cadeiras e uma mesa de 

dimensões 1,10m por 0,55m. 

 

É da responsabilidade de cada um a montagem da sua exposição de trabalhos devendo para isso deslocar-

se para o local com 1 hora de antecedência de forma a que o início da exposição seja feito na hora prevista. 

Todos os participantes são responsáveis pelos seus produtos expostos, devendo assim permanecer até ao 

final da exposição (20h). 

 

É obrigatório utilizar com cuidado e zelar pela conservação dos equipamentos e demais bens que lhes são 

confiados durante a exposição.  

 


