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Com o objectivo de promover e desen-
volver a actividade artística entre os jo-
vens, o ROTARY CLUBE DA FEIRA,
realiza o Concurso de Desenho “VIA-
GEM MEDIEVAL NA RUA”.

A intenção é motivar os jovens a olhar
e registar o centro histórico da cidade,
o seu património e os recantos desse
espaço urbano, que é o Centro Histórico
de Santa Maria da Feira, onde pontua
o Castelo, mas também as pessoas, a
animação e inumeros os espectáculos
que decorrem durante a Viagem Medie-
val em Terra de Santa Maria (http://www.
viagemmedieval.com/) e o extraordinário
ambiente que nesses dias se vive.

Pretende-se que desenhem descontraí-
dos, traduzindo no papel o que veem
e o que os atraiu.

A forma de ver e representar o mundo
pelo desenho é intrínseca ao indivíduo,
o que torna cada registo único, e, por
isso, diferente de todos os outros.

Os registos desenhados permitem ca-
ptar a sensibilidade com que o observa-
dor viu o ambiente em seu redor, repre-
sentado através da(s) técnica(s) que
preferir.

O importante não é a arte em si, mas
os simples esboços e riscos que se
fazem no caderno, fruto do tempo que
se dedica a observar o que nos rodeia.

O material necessário é escasso e trans-
portável:

Um caderno que será fornecido a cada
participante pela organização do evento
- ROTARY CLUBE DA FEIRA - e as
canetas, lápis, aguarelas ou outros que
cada um quiser levar consigo. Nada
mais!

A inscrição é fundamental, e terá que
ser efectuada até ao dia 5 de agosto,
o restante tratamos nós….esperamos
por si!

Regulamento:

O concurso destina-se a todos os
jovens dos 15 aos 20 anos.

1. Os temas e técnicas de execução
são livres, e, cada participante, no bloco
de desenho que lhe é facultado no início
do concurso pelo Rotary Clube da Feira,
poderá fazer vários desenhos.

Apenas três desenhos, no máximo, se-
rão considerados para o concurso (a
escolha é feita pelo próprio participante).

2. O concurso realizar-se-á no dia 9 de
Agosto, das 15h00 às 19h30, no Centro
Histórico de Santa Maria da Feira.

O ponto de encontro, para distribuição
dos cadernos destinados á execução
dos trabalhos, será na Divisão de Proje-
ctos da Câmara Municipal, sita à Rua
Dr. Elísio de Castro, 23, a partir das
14h30.

3. As inscrições para o concurso terão
de ser efectuadas até ao dia 5 de agosto
de 2014, através do email:
rotary.club.feira@gmail.com, com os
dados referidos na alínea 10) deste
regulamento.

4. Será da competência do Júri deste
concurso, a selecção dos trabalhos
premiados.

5. O Júri, cuja nomeação é da respon-
sabilidade do ROTARY CLUBE DA
FEIRA, é composto por 5 elementos.

6. Serão atribuídos 3 prémios e ainda,
distinguidos com menções honrosas,
um total máximo de 3 trabalhos. Em
caso de o número de inscritos ser infe-
rior a 10, o júri reservasse o direito de
não atribuir qualquer prémio ou menção
honrosa.

6.1. Os prémios serão:
1º Prémio – até 100 Euros (cento e
cinquenta euros) em material escolar;
2º Prémio – até 75 Euros (setenta e
cinco euros) em material escolar;
3º Prémio – até 50 Euros (setenta e
cinco euros) em material escolar.

7. Da decisão do Júri não haverá
recurso.

8. O Rotary Clube da Feira compro-
mete-se a tratar com o maior zelo e
cuidados as obras (cadernos recebidos).

9. A data limite para a entrega dos
desenhos (em caderno fornecido pelo
Rotary Clube da Feira), será o próprio
dia do concurso até às 19.30 horas.

10. Os cadernos deverão ser assinados
por cada participante, com a respectiva
identificação, em que deverá constar:
Nome | Idade | Estabelecimento
de ensino | Morada do participante |
Telefone | Endereço electrónico.

10.1. Nos desenhos não será aposta
qualquer identificação, para além de
um código que será entregue no local.

10.2. Os trabalhos apresentados a con-
curso deverão salvaguardar os direitos
de autor.

10.3. Os trabalhos seleccionados para
classificação pelo júri poderão ser ex-
postos e/ou publicados, no todo ou
em parte, pelo Rotary Clube da Feira
no âmbito de acções de carácter cul-
tural/pedagógico e como forma de servir
os objectivos do movimento Rotário,
ficando devidamente salvaguardados
os direitos de autor.

11. A entrega dos prémios aos nome-
ados realizar-se-á em data a anunciar,
em princípio durante o mês de setem-
bro, no Salão Nobre da Câmara Munici-
pal de Santa Maria da Feira

12. Em data e local a anunciar será rea-
lizada uma Exposição pública dos tra-
balhos apreciados pelo Júri.

13. Os trabalhos a concurso, serão
posse do Rotary Clube da Feira, sendo
os restantes entregues aos participantes,
em data a anunciar, após a realização
da Exposição mencionada na alínea
anterior.

Santa Maria da Feira, 17 de julho
de 2014.
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