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1. Descrição e objetivos

O concurso de Espanta-Corsários e Espantalhos pretende 
promover a manifestação artística e envolvimento da popu-
lação no certame, nomeadamente, na decoração da locali-
dade com a construção de espanta corsários, espantalhos, 
matrafonas e figuras do imaginário.
Pretende-se com esta exposição, o envolvimento dos 
empresários na explicação aos que nos visitam, de forma a 
ligar a História de Milfontes com a Estória e recriar o conto ou 
lenda de que a população pouco numerosa, recorreu à 
colocação de figuras pela vila para criar a ilusão, de que, 
quando avistadas desde o mar, parecessem ser um maior 
número em terra.

2. Participação

Para participar na iniciativa o interessado deve preencher 
uma ficha de inscrição na Junta de Freguesia de Vila Nova de 
Milfontes. No ato de inscrição é fornecido um cartão e o 
número que identifica o trabalho, que devem estar colocados 
quando é exposto no local indicado na ficha de inscrição, de 
forma a ser incluído na votação.
As datas para as inscrições decorrem entre o dia 20 de maio 
e 4 de junho de 2019.
São definidas três categorias de participantes:
-Instituições, associações e escolas
-Empresários ou grupos
-Individual: Residentes em Vila Nova de Milfontes ou no 
Concelho de Odemira.

3. Os Espanta Corsários

Os trabalhos devem ser produzidos pelos participantes, 
individuais ou grupos (de pessoas, ou associações/institu-
ições e empresas) e devem obedecer a uma altura mínima 
de 1,5 m de altura.
Fica ao critério dos participantes os materiais empregues na 
produção dos trabalhos, contudo, valoriza-se a inovação e 
utilização de materiais reciclados.
São excluídos do concurso os trabalhos que forem integral-
mente iguais aos das anteriores edições.

4. Exposição

Os trabalhos devem estar expostos a partir do dia 04 de 
junho 2019 no local indicado pelo participante na ficha de 
inscrição.
São locais privilegiados para a colocação dos trabalhos: as 
janelas, varandas, montras, portas, portões e rotunda.

5. Concurso

Até dia 3 de junho, o participante tem obrigatoriamente de 
enviar uma única fotografia ( com identificação do trabalho) 
para o e-mail vivermilfontes@gmail.com, por forma a ser 
publicada na página do facebook: 
https://pt-pt.facebook.com/vivermilfontes
ou solicitar que seja fotografado a quando da inscrição ou 
ligar para o tm 919 801 601, Paulo Anselmo.

6. Júri

É constituído um júri para a apreciação final, composto pelos 
seguintes elementos:
-Um elemento da Junta de Freguesia de Vila Nova de Milfontes
-Um artista da Associação Sopa dos Artistas
-Um elemento do Agrupamento Horizontal de Escolas de Vila 
Nova de Milfontes
-Um elemento do Colégio Nossa Srª da Graça
-Um elemento do Colégio Lápis de Cor.
-Um elemento da Populaçâo ou Empresário

7. Apreciação final

O júri aprecia os trabalhos dos participantes de acordo com 
os seguintes tópicos:
a) Inovação
b) Utilização de material reciclado
Os itens são avaliados por cada elemento que compõe o juri, 
dispondo cada elemento de uma  pontuação de 1 a 10 
pontos, sendo 10 para o melhor  trabalho.  O vencedor é o que 
tiver maior pontuação no total.
Em caso de empate, cabe ao júri a decisão final.

8. Prémios

A entrega dos prémios decorrerá às dia 9 de junho, na 
FEI~TUR - Turismo Desportivo e de Natureza, pelas 16h, no 
Stand Municipal.

Levantamento do prémio/voucher na Junta de Freguesia de 
Vila Nova de MIlfontes
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