Concurso de Desenho- 650 anos do Tratado de Tagilde
Normas de Participação

1. Introdução
1.1. O

presente

normativo

estabelece

as

orientações

necessárias

à

participação, no âmbito do Concurso de Desenho comemorativo dos 650

ANOS DA ALIANÇA LUSO-BRITÂNICA – TRATADO DE TAGILDE, promovido
pela Câmara Municipal de Vizela;
1.2. A entidade promotora é a Câmara Municipal de Vizela, através da sua
Biblioteca Municipal e conta com as parcerias do Agrupamento de Escolas
de Infias e Agrupamento de Escolas de Vizela. Este concurso está inserido
no programa de atividades alusivas à comemoração dos 650 ANOS DA

ALIANÇA LUSO-BRITÂNICA – TRATADO DE TAGILDE.

2. Objetivos
2.1. O Concurso tem como objectivo divulgar e promover o Património material
e imaterial do concelho de Vizela, com destaque para o Tratado de Tagilde,
valorizando a expressão plástica e a capacidade criativa dos alunos das
escolas do concelho;
2.2. Constituir um estímulo ao lado criativo dos jovens, através de uma reflexão
sobre a história local e a sua identidade.

3. Destinatários
A iniciativa é dirigida aos alunos das escolas de Vizela, do 1ºCEB (1º Ciclo), 2º e
3º ciclos e ao Ensino Secundário, de forma individual.

4. Candidaturas
4.1. Prazo: Os trabalhos devem ser entregues, pessoalmente ou por correio, na
Biblioteca Municipal de Vizela, até dia 2 de maio de 2022.
4.2. Cada participante poderá entregar apenas um trabalho: Os trabalhos de
expressão plástica, com técnica livre, a apresentar individualmente,
deverão ser elaborados em papel de dimensão A4, orientação vertical. Os
materiais recomendados a utilizar são: lápis de cor, de carvão, aguarelas e
pastel. Não deverão ser utilizadas colagens que impliquem aumento
substancial da espessura do papel. O concorrente e seu tutor legal, que
autoriza a participação do primeiro, deverão garantir a originalidade e
autoria do desenho. A fonte de inspiração dos trabalhos deverá estar
relacionada com o Património material e imaterial de Vizela.
4.3. Os trabalhos candidatos devem ser entregues da seguinte forma:


Original por correio (com carimbo dos CTT até 29 de abril de 2022)
ou



Original em mão, no seguinte local: (de segunda-feira a sexta-feira,
das 9:00h às 12:30h e das 14:00h às 17:30h)
Biblioteca Municipal de Vizela
Rua Dr. Abílio Torres, 302
4815-552 Vizela

5. Identificação dos trabalhos
5.1. Todos os trabalhos entregues devem ser identificados, no seu verso e a
lápis com:
a) Nome; idade; morada; contacto telefónico e e-mail (se for menor de
idade, os contactos apresentados deverão ser os do encarregado de
educação- Identificado como tal)
b) Nome da escola, ano de escolaridade e turma.
c) Os trabalhos que não estiverem corretamente identificados serão
automaticamente excluídos.

6. Avaliação e seleção dos trabalhos
6.1. A avaliação, seleção e distinção dos trabalhos candidatos é da
responsabilidade de um júri, que determinará a sua participação ou
exclusão para a apresentação pública e atribuição do prémio.
6.2. Os critérios a utilizar na avaliação dos trabalhos são:
Criatividade; Originalidade; Qualidade plástica e gráfica; Adequação ao tema.
6.3. Todos os trabalhos recebidos, desde que cumpram os requisitos impostos
pelo presente regulamento, farão parte de uma exposição pública alusiva à
comemoração 650 ANOS DA ALIANÇA LUSO-BRITÂNICA – TRATADO DE
TAGILDE, em data e local a confirmar.
6.4. A divulgação dos trabalhos premiados e a entrega dos prémios será feita na
Feira do Livro de Vizela, em data e local a confirmar.

7. O Júri
O júri do concurso será composto por quatro elementos, destacados das áreas da
cultura, educação e letras, escolhido pela entidade promotora.
Será competência do júri a selecção dos trabalhos a ser premiados.

8. Prémios
8.1. A atribuição dos prémios é da responsabilidade da Câmara Municipal de
Vizela;
8.2. Todos os candidatos no presente concurso receberão um Diploma de
Participação e um brinde;
8.3. Os prémios a atribuir aos primeiros três classificados de cada ciclo de
ensino são:
1º ciclo:

2º ciclo

3º ciclo

Secundário

1º Prémio – Vale FNAC 30€

1º Prémio – Vale FNAC 40€

1º Prémio – Vale FNAC 50€

1º Prémio – Vale FNAC 60€

2º Prémio – Material de

2º Prémio – Material de

2º Prémio – 3 Bilhetes para

2º Prémio – 3 Bilhetes para

desenho e 2 bilhetes para

desenho e 2 bilhetes para

o cinema e pipocas

cinema e pipocas

o cinema

o cinema

3º Prémio – 2 Bilhetes para

3º Prémio – 2 Bilhetes para

3º Prémio – 2 Bilhetes para

3º Prémio – 2 Bilhetes para

cinema

cinema

cinema

cinema

8.4. Os classificados entre o 4.º e os 10.º lugares receberão um bilhete de
cinema.
8.5. O desenho classificado em 1.º lugar poderá ser utilizado nas publicações
adequadas e/ou em iniciativas promovidas pela entidade promotora que
esta considere adequadas, não podendo esta decisão ser contestada.

9. Contactos
Câmara Municipal de Vizela
Biblioteca Municipal de Vizela
Tel: 253489630
Email: bmvizela@cm-vizela.pt

10. Disposições finais
10.1. Os trabalhos enviados a concurso não serão devolvidos, passando a fazer
parte dos arquivos da Biblioteca Municipal de Vizela.
10.2. Caberá ao júri resolver todos os casos omissos nestas Normas de
Participação.

