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Artigo 1º 

Objetivos 

O Concurso de Pintura “Pintar Viseu”, organizado pela Freguesia de Viseu, tem como objetivo 

sensibilizar, incentivar e premiar a criatividade artística, abarcando a área da pintura. As obras 

estão sujeitas a uma temática de orientação que este ano de 2018 será: “Lugares com História”. 

 

Artigo 2º 

Regras de concurso 

1- Podem concorrer todos os interessados sendo que, cada concorrente apenas pode apresentar 

um trabalho a concurso. As inscrições poderão ser efetuadas através de formulário disponível 

na Página da Freguesia www.freguesiadeviseu.pt , ou nos Serviços Administrativos da Freguesia, 

até às 17:00 horas do dia 5 de julho de 2018. 

2- O concurso decorrerá durante o dia 7 de julho. Cada concorrente deverá ser portador dos 

materiais necessários, incluindo o suporte, sendo as dimensões mínimas de 400 x 500 mm. O 

suporte da obra será previamente assinado e numerado pela organização. Para esse efeito os 

concorrentes devem dirigir-se a um Espaço junto ao Posto de Turismo, sito no Largo da 

República (Rossio), entre as 8:30 e as 9:30 horas, para se proceder à autenticação dos suportes. 

3- As obras têm de ser entregues sob pseudónimo e acompanhadas de sobrescrito fechado 

contendo a ficha informativa constante do Anexo I ao presente regulamento (também 

disponível no site da Freguesia de Viseu) onde consta a identidade, número de telefone, e-mail, 

profissão ou atividade e morada completa do concorrente, dentro do qual deverá constar, 

também, o nº da obra e fotocópia do cartão de cidadão (traçado para o efeito). 

4- As obras têm de ser entregues no dia 7 de julho, entre as 17:30 e as 18:30 hora, na Pousada 

de Viseu. 

5- Os concorrentes premiados perdem todos os direitos sobre os trabalhos postos a concurso 

(quer de propriedade, quer de autor), os quais revertem de imediato para propriedade da 

Freguesia, que disporá delas no sentido que entender, inclusive podendo promover a sua 

reprodução para fins de promoção e divulgação, inclusive a utilização da imagem das obras 

vencedoras em publicidade. 

6- Os trabalhos submetidos a concurso serão expostos na Pousada de Viseu. 

7- A devolução dos trabalhos não premiados ocorrerá até 30 dias após a publicação de 

resultados, mediante apresentação de solicitação por escrito que terá de dar entrada nos 

serviços da Junta de Freguesia, dentro deste prazo, findo o qual perdem o direito à devolução, 

revertendo os mesmos para a autarquia. 

www.freguesiadeviseu.pt%20
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8- É considerada publicação dos resultados a cerimónia na qual se anuncia os trabalhos 

premiados 

9- Todas as informações relativas ao concurso serão prestadas aos concorrentes por telefone ou 

por e-mail. 

10- Ao participarem no concurso, os concorrentes aceitam tacitamente todas as regras 

aplicáveis ao presente concurso. 

 

Artigo 3º 

Da obra 

1- Os trabalhos deverão ter uma dimensão mínima de 400 x 500 mm e não podem estar 

emoldurados. 

2- Os materiais utilizados poderão ter diversos suportes e poderão ser utilizadas todas as 

Técnicas. 

3- Os trabalhos a concurso devem ser devidamente identificados no verso da obra (no canto 

superior direito) com os seguintes dados: 

a) Título da obra; 

b) Técnica utilizada; 

c) Pseudónimo do autor. 

4- O envelope contendo a ficha informativa referida no nº1 do artigo 2º deste regulamento 

será aberto no dia da atribuição dos prémios. 

 

Artigo 4º 

Prémios 

1- Os prémios a atribuir serão: 

a) Ao 1º lugar: 750€ (setecentos e cinquenta euros); 

b) Ao 2º lugar: 350€ (trezentos e cinquenta euros); 

c) Ao 3º lugar: 150€ (cento e cinquenta euros). 

2- O Número de menções honrosas será atribuído conforme decisão do Júri.  
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3- Os prémios serão entregues em cerimónia a realizar para o efeito. 

4- Será oferecido a cada participante um lanche aquando da validação das obras. 

 

Artigo 5º 

Júri 

1- Compete ao júri decidir dos critérios, da forma e da metodologia a seguir na apreciação dos 

trabalhos a concurso. 

2- Composição do júri: 

a) Presidente do Júri: Manuela Martins (Junta de Freguesia de Viseu) 

b) 1º Vogal: Tiago Gonçalves (Diretor da Pousada de Viseu) 

c) 2º Vogal: Paula Cristina Cardoso (Diretora Museu Grão Vasco) 

d) 3º Vogal: Isabel Maria Medeiros Correia (Prof. Escola Emídio Navarro) 

 e) 4º Vogal: Paula Barbosa (Prof. Escola Alves Martins) 

5- Em caso de empate, prevalece o voto de qualidade do Presidente do Júri. 

6- Das decisões do Júri não haverá recurso. 

 

Artigo 6º 

Classificação e resultados 

1- O júri examinará todas as candidaturas apresentadas, excluindo liminarmente as que não 

respeitem as condições do presente Regulamento. 

2- Após a apreciação e classificação das candidaturas, o júri procederá à identificação dos 

concorrentes e à abertura dos envelopes lacrados/fechados em ato público. 

3- O resultado do concurso será revelado no dia 7 de julho, às 21H00 horas, na Pousada de 

Viseu, no espaço da exposição. 

4- A exposição será inaugurada no dia 7 de julho, às 21 horas. 

5- Os prémios serão entregues logo após a divulgação dos resultados.   

6- A identidade dos concorrentes só será conhecida após a classificação final. 
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Artigo 7º 

Entrada em vigor 

O presente Regulamento entra em vigor logo após a sua publicitação, nos termos legalmente 

exigidos. 

 

 

Viseu, 15 de junho de 2018 
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Anexo I 

   OBRA Nº: 
       (a preencher pela organização) 
 

FICHA INFORMATIVA 

 

Nome do autor   _______________________________________________________________ 

 

CC:  _________________ NIF: ___________________ Profissão_________________________  

E-mail________________________________________________________________________ 

Data de nascimento _____________ Telefone _____________________________________ 

Morada ______________________________________________________________________ 

 

Pseudónimo do autor ___________________________________________________________ 

 

Título da obra _________________________________________________________________ 

 

Técnica utilizada _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

         

           

Viseu, 7 de julho de 2018 

 

 

Assinatura: ____________________________________________________ 

 

Conferência Organização:_______________________ 


