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Normas 

 

ARTIGO 1.º 

PARTICIPANTES 

1. Pode participar no presente concurso qualquer pessoa, maior de idade, com ou sem 

experiência profissional na área, residente no concelho de Ferreira do Zêzere. 

2. Não é permitida a participação de qualquer trabalhador ou membro da Junta de 

Freguesia de Ferreira do Zêzere, bem como todos aqueles que se encontrem 

objetivamente em condições de beneficiarem ilegitimamente de informação 

privilegiada e não pública, relacionada com o concurso. 

3. A participação no concurso implica a aceitação tácita e na íntegra do presente 

regulamento. 

4. Qualquer participante poderá apresentar um número ilimitado de trabalhos a 

concurso entregando, no entanto, cada trabalho separadamente. 

5. A participação no concurso é gratuita. 

 

ARTIGO 2.º 

CARTAZ 

1. O cartaz a concurso terá de ser inédito, da autoria do(s) participante(s), com 

composição gráfica livre, dedicado ao tema “Feira de São Brás – Recreação dos anos 

30”, devendo o mesmo ser composto pelos seguintes: 

a) Inclusão do Título “XXI Feira e Mostra de São Brás”. 

b) Inclusão do Sub-título “XI Mostra da Tigelada”. 

c) Inclusão da descrição das atividades “Artesanato – Folclore – Velharias – 

Teatro de Rua – Concertinas – Jogos Tradicionais”. 

d) Brasão da Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere, Brasão da Vila de Ferreira 

do Zêzere, logotipo da “Uniovo”, da “Zêzerovo”, “Região do Zêzere” e a 

descrição “Associações, Instituições e Artesãos da Freguesia”. 

e) Menção ao período de realização do evento (09 de Fevereiro de 2020), com 

indicação da abertura oficial às 11:00. 

f) Local da sua realização (Vila de Ferreira do Zêzere). 
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g) Não são permitidos vendedores ambulantes. A organização não se 

responsabiliza por acidentes ou danos ocorridos. 

h) Imagem de São Brás. 

2. O Brasão da Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere encontra-se no site 

https://www.jf-ferreiradozezere.pt; 

3. O cartaz deverá ter a orientação vertical, com as dimensões de (420x297) milímetros. 

4. O cartaz pode ser entregue em qualquer destes formatos digitais: JPG, TIP ou PDF. 

 

ARTIGO 3.º 

RECEPÇÃO DE TRABALHOS 

1. Os trabalhos a concurso terão de ser entregues em formato digital na Junta de 

Freguesia de Ferreira do Zêzere, entre as 09h00 e as 17h00, até à data limite de 

06/09/2019. 

2. Os trabalhos serão entregues em CD ou PEN USB (a devolver no final do concurso) em 

envelope fechado com a identificação de cada concorrente, constando de nome(s) 

completo(s), morada(s), endereço(s) eletrónico(s), número de telefone, bem como 

conter o título da respetiva proposta. 

3. Deverá ainda entregar no balcão da Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere, junto 

com a proposta a “Declaração de Cedência de Direitos de Autor”, devidamente 

preenchida e assinada pelo concorrente. 

4. A proposta vencedora será a imagem do evento pelo que será publicado nos diversos 

meios de divulgação da Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere. 

 

ARTIGO 4.º 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

1. Os trabalhos a concurso serão avaliados atendendo aos seguintes critérios: 

a) Conter todos os elementos exigidos no nº1 do artigo 2º do presente regulamento. 

b) Originalidade na abordagem ao tema. 

c) Qualidade do design gráfico. 

d) Adequação da proposta ao tema “XXI Feira e Mostra de São Brás”. 

e) Capacidade de adaptação aos vários tamanhos de impressão (cartaz, flyer e 

outdoor). 

 

 

https://www.jf-ferreiradozezere.pt/
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ARTIGO 5.º 

PRÉMIOS 

1. O criador da proposta escolhida pelo júri receberá como prémio o montante de 100,00€ 

(cem euros).  

 

ARTIGO 6.º 

JÚRI 

1. O júri será constituído por: 

a) Os Membro do Executivo. 

b) Um Membro da Assembleia da Freguesia. 

c) Um Técnico Gráfico. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. O vencedor obriga-se a entregar as artes finais do trabalho premiado. 

2. Com a atribuição do 1º Prémio consideram-se pagos os Direitos de Autor devidos, 

ficando o trabalho vencedor património da Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere, 

podendo a mesma dar-lhe a utilização adequada (cartazes, bilhetes, flyers, etc) tantas 

vezes quantas as que achar adequadas, assim como adicionar conteúdos, logotipos e 

outras alterações que forem necessárias.  

 

 

As presentes Normas de Participação entraram em vigor, após a sua aprovação em 

Reunião de Executivo a 15 de julho 2019.  

 

 


