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CONCURSO 25A2022 
Elaboração de ILUSTRAÇÃO 

alusiva ao 25 de ABRIL 

COMEMORAÇÕES POPULARES DO 
25 DE ABRIL VIANA DO CASTELO

 

Delegação Viana do Castelo

Organização:

8. CRITÉRIOS DE APRECIAÇÃO

A apreciação dos trabalhos será feita com base 
nos seguintes critérios:

- Adequação da ilustração ao fim a que se destina: 
criação de um cartaz para as Comemorações 
Populares do 25 de Abril em Viana do Castelo;

- Utilização adequada de técnicas e meios;

- Originalidade;

- Criatividade;

- Qualidade de apresentação;

9. JÚRI

O júri de avaliação é composto pelos seguintes 
elementos:

- Cipriano Orquiniane, artista plástico e Presiden-
te do Centro Cultural do Alto Minho (CCAM); 

- Vanda Balinha, artista plástica, membro da Asso-
ciação de Intervenção Social, Cultural e Artística 
(AISCA);

- Fernanda Vilas Boas, artista plástica e professo-
ra do AE de Santa Maria Maior.

10. PRÉMIOS

10.1. Será feita uma análise das ilustrações, 
para aferir a sua potencialidade para integrar 
o Cartaz das Comemorações Populares do 25 
de Abril de 2022 e se houver algum contempla-
do, receberá um prémio em espécie no valor de 
150€. 

10.2. Haverá ainda um prémio para o melhor 
trabalho, em cada uma das seguintes categorias:

Categoria  A: Jardim de Infância - Livro “O Principezinho”
+conjunto de 24 lápis de cor marca Faber-Castell
Oferta da a4m - Papelaria e Livraria

Categoria B: 1.ºCEB - Workshop Plêiades–Férias com Teatro de 
4 a 8 de julho — Oferta do T�-CD� Teatro do �oroe�te - Ce�-Oferta do T�-CD� Teatro do �oroe�te - Ce�-
tro Dramático de �ia�a

Categoria C: 2.º/.3º CEB – Conjunto de 24 lápis de cor + 
conjunto de 24 marcadores de cor marca Faber-Castell                                
Oferta da a4m - Papelaria e Livraria 

Categoria D: Ensino Secundário – Anuidade de um cartão CLAN 
– CLUBE DE AMIGOS DO NOROESTE - durante 1 ano a partir 
da data de inscrição — Oferta do T�-CD� Teatro do �oroe�te 
- Ce�tro Dramático de �ia�a

Categoria E: Ensino Superior – Frequência de 10 sessões de 
desenho de figura humana (ao longo de 2 meses e meio) — 
Oferta da AISCA - A��ociação de I�terve�ção Social, Cul-
tural e Artí�tica

10.3. Todos os candidatos receberão um diploma 
de participação.

11. DISPOSIÇÕES FI�AIS

11.1. A organização não se responsabiliza pelo 
possível extravio dos trabalhos enviados via CTT;

11.2. Todos os casos omissos neste Regulamen-
to deverão ser comunicados ao júri através dos 
contactos do SPN (258 801 520 – 914 659 251 
916 893 727 – viana@spn.pt);

11.3. O júri do concurso reserva-se o direito de não 
selecionar qualquer obra, caso não corresponda aos 
critérios apresentados;
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4.2. Em suporte de papel cavalinho ou tela, em 
tamanho A3, na vertical;

4.3. Possibilidade de técnicas mistas;

4.4. Sem limite cromático;

5. CO�DIÇÕES DE CA�DIDATURA

Os interessados devem respeitar as seguintes 
condições:

5.1. As ilustrações deverão ser realizadas indivi-
dualmente;

5.2. Cada participante poderá apresentar várias 
ilustrações;

5.3. A proposta vencedora ficará na propriedade 
do CCAM;

5.4. Todas as propostas apresentadas integra-
rão uma exposição a decorrer de 25 de abril de 
2022 a 31 de maio de 2022, no Café Concerto 
do Teatro Municipal Sá de Miranda, em Viana do 
Castelo;

5.5. A entrega do trabalho deverá ser anónima e 
identificada no verso através de um heterónimo e 
um número com três dígitos;

 REGULAME�TO

1. APRESE�TAÇÃO

O concurso pretende oferecer a todas as crian-
ças e jovens que frequentam estabelecimentos 
de ensino do concelho de Viana do Castelo, a pos-
sibilidade de criarem e apresentarem ilustrações  
referente às Comemorações Populares do 25 de 
Abril em Viana do Castelo, promovido pela Co-
missão Promotora das Comemorações Popula-
res do 25 de Abril.

2. OBJETI�OS

1. Celebrar o espírito do 25 de Abril;

2. Estimular a criatividade;

3. Fomentar a participação de todos, independen-
temente da sua educação ou atividade artística;

4. Desafiar todos os concorrentes a mostrarem 
as suas capacidades artísticas;

3. PÚBLICO-AL�O

O concurso é dirigido a todos as crianças e jovens, 
desde o Jardim de Infância ao Ensino Superior.

4. �ATUREZA DOS TRABALHOS

As propostas deverão respeitar as seguintes indi-
cações:

4.1. Obras bidimensionais, (desenho, pintura, gra-
vura, colagem, …);

6. PARTICIPAÇÃO �O CO�CURSO

6.1. Só serão aceites os originais;

6.2. Cada trabalho deverá ser acompanhado da 
respetiva identificação em envelope fechado, 
contendo a seguinte informação:

Nome completo

Idade

Nível de escolaridade

Escola

Contacto tlm

Email

morada

6.3. No exterior do envelope deverá constar “CO�-
CURSO ILUSTRAÇÃO 25A2022” com o heteróni-
mo e o número com três dígitos que constar no 
verso da proposta a concurso;

6.4. As propostas devem ser entregues em mão, 
de segunda-feira a sexta-feira, das 9h30 às 12h30 
e das 14h às 18h ou enviadas para a seguinte morada:

Sindicato dos Professores do Norte (SPN)    
Edif.Palácio - R. Aveiro, 198 - 2.º - Sala 209   
4900-495 Viana do Castelo

7. PRAZOS

7.1. Entrega dos trabalhos até ao dia 25 de março 
de 2022 (sexta-feira);

7.2. O vencedor será informado por meio dos 
contactos por si disponibilizados;


