
1. Apresentação
1.1 Objetivo – O Concurso de ilustração de cartazes 
Ilustrar Abril pretende envolver a comunidade escolar nas 
comemorações do 25 de Abril em Odemira, incentivando à 
imaginação e capacidade criativa dos alunos;
1.2 Tema – 25 de Abril;
1.3 Público – alvo – alunos do ensino secundário das 
escolas do Município de Odemira;
1.4 Prazo de entrega – 15 de Fevereiro de 2019;
1.5 Finalidade – Premiar os melhores trabalhos; os 
trabalhos seleccionados pelo júri serão expostos no âmbito 
das comemorações do 25 de Abril em Odemira;

2. Modo de Participação
2.1 Os trabalhos de ilustração devem subordinar-se ao 
tema geral 25 de Abril;
2.2 Em cada cartaz deverá ser dado destaque ao título do 
concurso – Ilustrar Abril;
2.3 Opcionalmente, poderá ser apresentado um segundo 
título;
2.4 A imagem gráfica deverá incluir os símbolos do 25 de 
Abril: o cravo e o fogo-de-artifício;
2.5 Deverá ainda ser previsto espaço para inclusão de 
logotipos da organização (Município de Odemira, Biblioteca 
Municipal José Saramago e Rede de Bibliotecas Escolares);
2.6 Os trabalhos devem ser apresentados em papel em 
formato A3 e como imagem bidimensional;
2.7 Os participantes são livres de utilizar quaisquer técnicas 
ou materiais para a elaboração dos cartazes;

3. Entrega dos trabalhos 
3.1 Os trabalhos podem ser apresentados por alunos 
individuais ou por grupos de alunos;
3.2 Cada participante pode concorrer com um único 
trabalho;
3.3 No verso do cartaz deve ser apresentado o pseudónimo 
escolhido pelo participante;
3.4 O cartaz não deve conter nome ou qualquer outro 
elemento identificativo do autor;
3.5 Os trabalhos gráficos (cartazes) deverão ser entregues 
em envelope fechado e acompanhados pelos seguintes 
documentos:
a) Envelope fechado onde está escrito o pseudónimo no 
exterior e no interior ficha de inscrição disponibilizada pela 
Biblioteca Escolar;
b) Envelope com memória descritiva explicativa da ideia do 
cartaz e técnicas e materiais utilizados;
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c) Imagem digital do cartaz em formato JPEG, TIF ou GIF 
com o mínimo de 300 dpi de resolução, enviada para o 
e-mail biblioteca@cm-odemira.pt ;
3.6 Prazo de envio dos trabalhos em papel e suporte digital: 
15 de Fevereiro de 2019;
3.7 Local de entrega dos trabalhos: Biblioteca Escolar;

4. Prémios
4.1 Serão atribuídos prémios aos três melhores trabalhos;
4.2 Os prémios a atribuir são compostos por material 
técnico de pintura e desenho;
4.3 Todos os participantes receberão um diploma de 
participação;
4.4 Os trabalhos seleccionados pelo júri serão expostos no 
âmbito das comemorações do 25 de Abril em Odemira em 
2019.

5. Júri
5.1 O júri será composto por três elementos: a Vereadora da 
Cultura ou alguém designado pela mesma, Chefe de Divisão 
de Desenvolvimento Sociocultural e elemento do Serviço de 
Comunicação e Informação do Município de Odemira.
5.2 As decisões do júri para a avaliação dos trabalhos terão 
em conta os seguintes parâmetros:
a) compreensão e abordagem do tema;
b) capacidade de comunicação;
c) adequação entre a mensagem, a memória descritiva e o 
produto gráfico;
d) versatilidade do produto final para diferentes utilizações 
e diversos suportes gráficos de comunicação visual;
5.3 As decisões do júri são soberanas não havendo lugar a 
recurso;
5.4 O júri reserva-se o direito de não conceder qualquer 
prémio se a qualidade dos trabalhos não o justificar.

6. Disposições finais
6.1 A data e forma de divulgação dos vencedores 
e consequente entrega de prémios será definida 
posteriormente;
6.2 A participação no presente concurso pressupõe o 
conhecimento e a aceitação das normas do mesmo.
6.3 O júri deliberará sobre casos omissos ou sobre 
divergências na interpretação das normas.
6.4 Os participantes cedem ao Município de Odemira os 
direitos de utilização dos trabalhos a concurso, ou parte 
dos mesmos, devendo preencher e assinar a declaração de 
cedência que acompanha a ficha de inscrição.

Pseudónimo: ....................................................................................................................................................................................................................

Título do trabalho: ..........................................................................................................................................................................................................

Aluno: .................................................................................................................................................................................................................................

Idade: ................. Escola: .................................................................................................................................. Número e turma: ............................ 

Declaração:

Eu,........................................................................................................................................, aluno nº......................., da turma ........................., da 

Escola....................................................................................................................................., declaro que tomei conhecimento das Normas 

de Funcionamento do Concurso de ilustração de cartazes Ilustrar Abril. Declaro igualmente que cedo ao Município de 

Odemira os direitos de utilização parciais ou totais do trabalho concorrente e que prescindo de quaisquer direitos de autor 

sobre os mesmos.

Data: ........................................................................             Assinatura: ..................................................................................................................... FI
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