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REGULAMENTO DO CONCURSO DE CARTAZES 

XIV MOSTRA DE TEATRO ESCOLAR DE COIMBRA - 2019 

 

 

1. Objetivo  

Este concurso visa selecionar e premiar um projeto de cartaz original, a adotar pela XIII 

Mostra de Teatro Escolar de Coimbra - 2019, contribuindo simultaneamente para estimular a 

sensibilidade estética, a criatividade e o aperfeiçoamento da comunicação visual dos alunos.  

 

2. Destinatários  

O concurso é dirigido aos alunos do ensino secundário dos cursos de artes visuais e artes 

gráficas do âmbito curricular, ou de outros cursos, clubes ou atividades afins, das escolas 

participantes na XIV Mostra de Teatro Escolar de Coimbra - 2019 ou outras escolas portuguesas. 

 

3. Condições de candidatura 

3.1. Só serão aceites trabalhos inéditos e originais, da autoria do(s) candidato(s) e 

concordantes com a finalidade do concurso (divulgar a XIV Mostra de Teatro Escolar de 

Coimbra – 2019); 

3.2. Os trabalhos poderão ser individuais ou coletivos; 

3.3. A candidatura deve ter, obrigatoriamente, um professor responsável, que pode sê-

lo por mais do que uma candidatura; 

3.4. A candidatura é feita, até ao dia 22 de março de 2019, através de declaração de 

intenção de concorrer acompanhada dos seguintes dados, enviados para o endereço de correio 

eletrónico mostrateatroescolarcoimbra@gmail.com, ao cuidado da Organização da XIII Mostra de 

Teatro Escolar de Coimbra - 2019: 

•  Aluno ou grupo de alunos concorrentes; 

•  Professor responsável; 

•  Escola/Agrupamento de Escolas/IEPC. 
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4. Apresentação a concurso 

4.1. O projeto de cartaz original deve obedecer aos seguintes requisitos:  

• Corresponder à dimensão mínima de A3, podendo a sua orientação ser vertical ou 

horizontal; 

• Ser realizado com recurso a técnicas de expressão plástica ou em processo digital; 

• Em caso de realização através de processo digital, o ficheiro correspondente deve ter 

uma resolução mínima de 300 dpi. 

4.2. No projeto de cartaz devem constar, obrigatoriamente, os elementos seguintes:  

• “XIV Mostra de Teatro Escolar de Coimbra – 2019”; 

• “13 a 17 de maio de 2019”; 

• “Oficina Municipal de Teatro-Coimbra” 

• Logotipo da Mostra de Teatro Escolar de Coimbra e das entidades organizadoras e 

de acolhimento;  

• Na parte inferior do projeto de cartaz deve ainda constar a referência e/ou logotipo 

das entidades organizadoras e de apoio; 

• Os logotipos podem ser solicitados pelos interessados através de email endereçado à 

Organização. 

4.3. O projeto de cartaz deve ser entregue em formato digital, e acompanhado de uma 

versão impressa em formato A3, respeitando as proporções do original. 

4.4. De modo a garantir o anonimato, todos os suportes apresentados a concurso, bem 

como os envelopes ou embalagens em que estejam acondicionados, não devem ter o nome, a 

assinatura ou qualquer outro elemento que permita identificar o(s) seu(s) autor(es) ou Escola(s). 

4.5. A menção do(s) aluno(s), respetivo Professor responsável e Escola(s) deverá constar 

em envelope fechado a entregar/enviar em simultâneo com o projeto. 

 

5. Entrega ou envio do trabalho a concurso  

5.1. Os trabalhos podem ser enviados por correio postal ou entregues pessoalmente até 

ao dia 24 de abril de 2019, na Escola Secundária D. Duarte (Centro de Formação Nova Ágora) 

ou através de outra forma a acordar com os elementos da Organização, endereçados a 

“ORGANIZAÇÃO DA XIII MOSTRA DE TEATRO ESCOLAR; Escola Secundária D. Duarte, Rua 

António Augusto Gonçalves; 3041-901 Coimbra”. 

5.2. A Organização não se responsabiliza pelo possível extravio ou deterioração dos projetos 

de trabalho originais enviados por correio postal. 
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6. Prazos  

6.1. Candidatura: até 22 de março de 2019.  

6.2. Entrega do projeto de cartaz: até 24 de abril de 2019.  

6.3. Anúncio do projeto de cartaz vencedor: até 3 de abril de 2019. 

 

7. Critérios de avaliação     

O projeto de cartaz é avaliado de acordo com os seguintes critérios:   

a) Adequação da mensagem ao tema do concurso  

b) Eficácia da mensagem 

c) Originalidade e criatividade  

d) Qualidade técnica  

e) Qualidade estética   

 

8. Júri  

8.1. O júri de avaliação, em número ímpar, é composto por representantes da 

Organização e por um docente da área do design/artes plásticas de cada uma das escolas 

com alunos participantes.  

8.2. O Júri escolherá os cinco melhores trabalhos e pode ainda atribuir menções honrosas, 

se assim o entender. 

8.3. As decisões do júri são tomadas por maioria.  

8.4. Das decisões do júri não haverá recurso.  

8.5. O Júri reserva-se o direito de não eleger um vencedor, caso os projetos apresentados a 

concurso não revelem qualidade suficiente.  

9. Prémios  

9.1. O prémio para o projeto de cartaz vencedor consistirá na impressão e utilização do 

cartaz vencedor na promoção da XIV MOSTRA DE TEATRO ESCOLAR de Coimbra – 2019. 

9.2. Os três melhores trabalhos e as menções honrosas serão expostos na Oficina 

Municipal de Teatro de Coimbra, durante o período de realização da XIV MOSTRA DE TEATRO 

ESCOLAR de Coimbra – 2019. 

9.3. Será realizada uma entrega de certificados aos premiados, em sessão pública, durante 

a XIV MOSTRA DE TEATRO ESCOLAR de Coimbra – 2019, em data e local a anunciar. 



                

 

 4 

9.4. Poderão ainda ser atribuídos outros prémios de cariz material, aos autores do projeto 

vencedor, aos segundo e terceiro premiados, bem como às menções honrosas, se a 

ORGANIZAÇÃO dispuser de apoio para o efeito por parte de entidades públicas e/ou privadas. 

 

10. Direitos de autor  

10.1. Os autores de todos os projetos de cartazes ou, em caso de menor de idade, o(a) 

encarregado(a) de educação/representante legal, cederão os respetivos direitos de autor à 

Organização para utilização na divulgação e promoção da Mostra. 

10.2. No trabalho selecionado e impresso terá explícita autoria ou qualquer outra 

designação que a identifique. 

10.3. Na impressão, o trabalho poderá estar sujeito à alteração de tom, cor ou formato, 

por questões técnicas, preservando-se, entretanto, a concepção gráfica do concorrente 

selecionado. 

 

11. Disposições finais  

11.1. A candidatura a este concurso implica a total aceitação dos termos do presente 

regulamento. 

11.2. Os projetos de cartaz original apresentados a concurso não podem ser expostos antes 

do anúncio dos resultados.  

11.3. Todos os trabalhos apresentados a concurso podem ser expostos publicamente pelas 

entidades organizadoras, em local e data a definir, durante o ano de 2018.  

11.4. Findo o ano de 2019, os trabalhos a concurso serão devolvidos aos candidatos, caso 

estes o solicitem por escrito, devendo ser levantados diretamente no Nova Ágora – CFAE. 

11.5. O não cumprimento de qualquer um dos termos do presente regulamento, por parte 

de qualquer uma das candidaturas, constitui motivo bastante para exclusão do concurso.  

11.6. Todos os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Organização. 

 

 

Para outros esclarecimentos necessários, contacte a Organização através do email 

mostrateatroescolarcoimbra@gmail.com ou um dos seus elementos: 

Ilda Rodrigues – Professora da Escola Secundária Avelar Brotero  
José Vieira Lourenço – Professor aposentado da Escola Básica e Secundária Quinta das Flores 
Sónia Maria Menezes Antunes – Professora da Escola Básica e Secundária Quinta das Flores 
João Paulo Janicas – Diretor do Nova-Ágora CFAE 

mailto:mostrateatroescolarcoimbra@gmail.com


                

 

 5 

Hilda Gonçalves - Diretora do CFAE Minerva 
 


