
A Fundação Padre Albino abre chamamento para participação pública de artistas mosaicistas 

ou não e interessados em geral para participarem do Projeto “100 anos de amor”.

Objetivo

Formar acervo do selo comemorativo do centenário da chegada de Padre Albino a Catanduva 

formado por peças de mosaicos, conforme modelos anexos, e promover a interação dos 

artistas à obra de Padre Albino, cumprindo seu papel de preservar a memória de seu 

instituidor e divulgar sua obra.

Formas de participação, método de confecção e especificação da peça

Cada voluntário doador poderá enviar quantas peças de mosaico quiser, atendendo as 

seguintes especificações:

1.  Método Indireto:

1.1  Cortar um papelão no tamanho A3;

1.2  Imprimir a imagem modelo em formato A3, página inteira;

1.3  Colocar a folha impressa com a imagem modelo em cima do papelão

1.4  Encapar tudo com plástico ou papel filme;

1.5  Colocar a tela de fibra de vidro, onde será feito o trabalho;

1.6  Compor o mosaico em tela de fibra de vidro ou tela similar;

1.7  Usar azulejos, pastilhas de vidro ou ladrilhos. Outros materiais, somente para detalhes. 

1.8  Usar somente as cores impressas no modelo: busto e prédio em preto e branco, 

bandeiras em suas cores originais.

1.9  Não rejuntar.

1.10  Os voluntários doadores que encaminharem suas peças pelos Correios devem, antes da 

postagem, enviar uma foto do trabalho para o email imprensa@padrealbino.com.br

1.11 Todas as peças remetidas via Correios devem ser embaladas com plástico bolha ou 

papelão para proteger o trabalho.

CHAMAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO PÚBLICA
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2.  As imagens modelos 01 (busto do Padre Albino) e 02 (prédio) estão disponíveis no 

endereço  e, se solicitadas, poderão ser enviadas www.fundacaopadrealbino.org.br/100anos

por e-mail.

 

Inscrições

1. As inscrições poderão ser feitas de 07/05/2018 a 31/07/2018 por meio de Ficha de 

Inscrição preenchida e enviada por e-mail ou entregue pessoalmente na Fundação Padre 

Albino - Coordenadoria Geral, localizada na Rua dos Estudantes, 225, Parque Iracema, 

Catanduva/SP.

2. A ficha de inscrição será disponibilizada no endereço eletrônico 

www.fundacaopadrealbino.org.br/100anos, bem como poderá ser encaminhada por email ou 

retirada pessoalmente na Fundação Padre Albino - Coordenadoria Geral (Hospital Emílio 

Carlos), na Rua dos Estudantes, 225, Parque Iracema, Catanduva-SP.

Prazo e local de entrega da peça

A peça poderá ser enviada pelo correio ou entregue pessoalmente na Coordenadoria Geral da 

Fundação Padre Albino, na Rua dos Estudantes, 225 - Parque Iracema, CEP 15.809-144 - 

Catanduva-SP até 15/08/2018 – entrega e/ou data limite de postagem.

A Coordenação aceitará peças enviadas de outras cidades ou Estados desde que postadas 

na data final de entrega, com encaminhamento de e-mail informando.

Disposições gerais

1.  As peças serão distribuídas nos Departamentos mantidos pela Fundação Padre Albino: 

Coordenadoria Geral; Hospital Padre Albino; Hospital Emílio Carlos/Hospital de Câncer de 

Catanduva; Centro Universitário Padre Albino (cursos de Administração, Agronomia, 

Biomedicina, Direito, Educação Física – Bacharelado, Educação Física – Licenciatura; 

Enfermagem; Medicina, Pedagogia); Colégio Catanduva, Recanto Monsenhor Albino e Museu 

Padre Albino.

2.  As peças terão o nome, cidade e Estado do mosaicista doador e este receberá um 

certificado de participação.

3.  Os dois modelos de mosaico serão unidos em quadro único, completando o selo 

comemorativo dos 100 anos da chegada de Padre Albino a Catanduva e a instalação será 

feita pela Fundação Padre Albino, sob orientação, coordenação e supervisão da curadora do 

projeto, a mosaicista Flávia Marega Frigério.

4.  Mais informações pelo telefone (17) 3311-3200, pelo email  imprensa@padrealbino.com.br

ou pessoalmente na Fundação Padre Albino - Coordenadoria Geral.
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