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 Concurso de imagem 

“Marofa Folk & Blues Fest 2015  

1.º Festival Internacional de Folk e Blues de Figueira de Castelo Rodrigo” 

 

O Município de Figueira de Castelo Rodrigo promove um concurso com o objetivo de 

criar um logótipo para a imagem do “Marofa Folk & Blues Fest 2015 – 1.º Festival 

Internacional de Folk e Blues de Figueira de Castelo Rodrigo”. 

 

1. Participantes 

Podem participar no concurso todos os interessados. 

 

2. Tema 

A temática do concurso é a música relacionada com a história e o património do 

concelho. 

 

3. Trabalho a realizar 

 

3.1. Conceber a imagem do festival em conformidade com o tema descrito no ponto 

2. 

3.2. Memória descritiva da imagem que resuma e explique o trabalho apresentado. 

 

4. Requisitos de participação 

 

4.1. Poderão participar no concurso os participantes referidos em 1, sendo que a 

participação pode ser de 2 níveis: 

a) Individual 

b) Coletiva 

4.2. O(s) autor(es) apresenta(m) uma obra própria, original e inédita. 

4.3. A organização reserva-se o direito de excluir do concurso os projetos 

apresentados, nos seguintes casos: 

a)Quando o projeto apresentado não se adapta à temática proposta; 

b)Quando o projeto apresentado resulta de mau gosto ou é ofensivo pelo seu 

conteúdo, no parecer do júri. 

c)Quando os projetos apresentados não oferecerem garantia de qualidade, o júri 

reserva-se o direito de cancelar o concurso. 

 

5. Seleção do trabalho vencedor 

5.1. A seleção do trabalho vencedor será efetuada por um júri, constituído por 3 

elementos: 

- Nelson Rebolho Bolota, Vereador do Município, que presidirá; 

- António Ferro; 

- Pedro Ferreira 

5.2. A decisão do júri será publicada no site do Município, em www.cm-fcr.pt e 

publicitada através dos diversos meios à disposição do Município. 

5.3. O trabalho vencedor será a imagem de identificação do evento.  

 

6. Formalização da candidatura/Prazo 

6.1. A candidatura deverá ser formalizada através requerimento de onde constará 

obrigatoriamente a identificação do (os) participante (s), a imagem e a memória 

descritiva do trabalho. 

 

 

http://www.cm-fcr.pt/
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6.2. Os trabalhos deverão ser enviados, até ao dia 17 de junho de 2015, para o e-mail 

cm-fcr@cm-fcr.pt, enviados por correio ou entregues em mão, dirigidos ao Presidente 

do júri, no Gabinete de Apoio à Presidência, no Município de Figueira de Castelo 

Rodrigo, sita, no Largo Dr. Vilhena, 1, 6440-100 Figueira de Castelo Rodrigo. 

6.3. Deve ainda ser enviada a imagem em formato editável. 

 

 

 

7. Prémios 

7.1. O vencedor terá um prémio monetário no valor de 150 euros e o reconhecimento 

público do seu trabalho, através da divulgação do mesmo, no site e facebook do 

Município e ainda nos meios de comunicação regionais e nacionais. 

 

8. Direitos de propriedade intelectual 

O Município de Figueira de Castelo Rodrigo goza do direito de uso da imagem nos 

documentos e meios de divulgação produzidos para o Festival. 

 

9. Aceitação tácita e inexistência de recurso 

9.1. A participação neste concurso pressupõe a aceitação das normas referidas neste 

documento. 

 

9.2. Não cabe direito de recurso da decisão do júri. 

 

Contactos para esclarecimentos 

Gabinete de Apoio à Presidência do Município de Figueira de Castelo Rodrigo 

Contacto: 271 319 007 

gabinetecomunicacao@cm-fcr.pt 

tiago.simoes@cm-fcr.pt  
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