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Regulamento Concurso de Artes Plásticas - XpressXmas 

 

Objectivo 
O concurso visa promover junto da comunidade escolar o gosto pelas artes plásticas, 

bem como criar condições e espaço para o desenvolvimento da criatividade e 

imaginação. 

 

Tema 
A temática terá por pano de fundo o Natal e as festividades a ele associadas. 

 

Participantes 
Poderão participar todos os jovens com idades compreendidas entre os 10 e os 18 anos 

que frequentem um estabelecimento de ensino da Região Autónoma da Madeira. 

 

Condições Técnicas 
Cada participante poderá concorrer com 1 trabalho. Serão aceites os trabalhos que 

utilizem como forma de expressão a pintura, o desenho, a colagem ou a escultura. 

 

Participação 
Os trabalhos a concurso devem ser enviados por correio ou entregues na morada: Junta 

de Freguesia de Santo António, Caminho das Romeiras, n.º 10/12/14 – Santo António – 

9020-117 Funchal - (09h00 – 12h30 / 14h00 – 17h30). 

 

Os trabalhos devem ser apresentados num envelope fechado, contendo no interior o 

trabalho e a ficha de inscrição preenchida. 

 

A data limite para recepção dos trabalhos a concurso é no dia 06 de Janeiro de 2011 

(data de correio). 

 

A organização não se responsabilizará por danos ou extravios de trabalhos. 

 

No caso de concorrentes menores de idade exige-se a autorização do respectivo tutor 

ou encarregado de educação. Deste modo, a ficha de inscrição contempla um espaço 

para o efeito. 

 

Júri 
Os vencedores serão seleccionados pelo executivo da Junta de Freguesia de Santo 

António.  
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O anúncio dos vencedores será feito na página da Junta de Freguesia de Santo António 

em data a definir. 

 

Prémios 
Os prémios a atribuir no concurso são: 

1º - Cheque Prenda 100,00EUR 

2º - Cheque Prenda 50,00EUR 

3º - Cheque Prenda 25,00EUR 

 

A entrega dos prémios decorrerá em local e data a designar oportunamente. 

A organização reserva-se ao direito de não atribuir qualquer uma das classificações 

previstas no regulamento, caso considere que os trabalhos enviados a concurso não 

reúnam as características de avaliação e classificação dos trabalhos definidas por este 

regulamento. 

 

Exposição 
Os trabalhos seleccionados serão exibidos publicamente no Centro Cívico de Santo 

António, no portal da junta de freguesia de Santo António e em outros locais que a 

entidade promotora considere relevantes. 

 

Direito de autorização da utilização por terceiros 
Os trabalhos premiados não serão devolvidos. Todos os restantes trabalho deverão ser 

levantados na Junta de Freguesia de Santo António até 29 de Janeiro de 2011. 

 

Com a apresentação a concurso, os participantes autorizarão tacitamente a Junta de 

Freguesia de Santo António, a exposição dos seus trabalhos e, a sua eventual 

divulgação e reprodução por esta entidade organizadora do evento, em edições, 

publicações, catálogos, exposições, cartazes, meios gráficos promocionais e outros. 

 

A Junta de Freguesia compromete-se, todavia, a mencionar sempre o nome do autor dos 

trabalhos nas utilizações que delas venha a fazer, renunciando este a receber qualquer 

contrapartida financeira ou de outra índole. 

 

Os participantes no concurso garantem e responsabilizam-se perante a Junta de 

Freguesia de Santo António pelo cumprimento das disposições em matéria de 

propriedade intelectual e de direitos de imagem sobre os trabalhos apresentados, 

declarando que a sua difusão e/ou a sua reprodução não lesam, nem prejudicam 

quaisquer direitos de terceiros. 

 

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela organização, única entidade 

competente para o efeito. 
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A participação neste concurso implica a aceitação integral das presentes normas de 

participação. 

 

 Li e aceito todas as normas constantes neste regulamento. 

 

DADOS PESSOAIS 
Nome: _______________________________________________________________Idade:_______________ 

Estabelecimento de ensino: _______________________________________________________________ 

Morada: ___________________________________________________________________________________ 

Cód. Postal ___________-_____ Localidade____________ Telefone / Telemóvel: ______________ 

Email: _____________________ Web: ____________________________ 

 

Assinatura do Tutor ou Encarregado de Educação se ainda não tiveres 18 anos. 

Data _____/______/______ Assinatura________________________________________________________ 

(conforme documento de identificação) 

 

N.º Entrada:___________ 
(a preencher pelos nossos serviços) 


