


O presente regulamento estabelece as regras de participação no I Concurso

de  ilustração  -  “Ilustrar  o  Vez”,  organizado  pelo  Município  de  Arcos  de

Valdevez - Museu da Água ao Ar Livre do Rio Vez.

I – ENQUADRAMENTO 

Ao  longo  dos  séculos,  o  rio  Vez  foi  considerado  uma  riqueza  para  as  civilizações  que  se

instalaram nas suas margens. Atualmente, Arcos de Valdevez mantém uma estreita relação com o

rio, quer através das atividades económicas, quer através do turismo, do lazer e dos desportos

náuticos.  Desde as praias fluviais,  passando pelas zonas ribeirinhas mais preservadas e pela

ecovia,  Arcos de Valdevez.  está recheado de pontos de interesse e estruturas  que permitem

observar a biodiversidade ao longo do rio Vez. 

O Museu da Água ao Ar Livre do Rio Vez surge com o objetivo de divulgar e valorizar o património

natural e construído do rio Vez. O rio Vez é um rio típico de montanha, de águas rápidas e com

fundo rochoso, com margens ainda bem conservadas e constituídas por uma vegetação rica. O

melro-d‘água (Cinclus cinclus), símbolo do museu, é um animal discreto mas de fácil observação.

A sua presença abundante no rio Vez é um dos melhores indiciadores da qualidade ecológica do

rio tornando-se o reflexo dos valores singulares que o Museu da água ao Ar Livre do Rio Vez

encerra.

II – OBJETIVO

O I Concurso de ilustração - “Ilustrar o Vez” tem como objetivo promover o rio Vez, sítio Rede

Natura 2000, apresentando um olhar artístico sobre a  sua biodiversidade, paisagem e  património

construído.  Este  concurso  pretende  promover  as  artes  como  ferramenta  para  reflexão  da

sociedade sobre a necessidade de conhecer para poder conservar este património.

III - SOBRE O CONCURSO

1.  O tema do  concurso de ilustração é  o rio Vez, abrangendo  a fauna,  a flora,  o património

construído e a paisagem ligada ao rio.
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2. Todas as ilustrações classificadas serão expostas no Centro de acolhimento do Museu da Água

ao Ar Livre do Rio Vez, em data a anunciar oportunamente.

IV – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

1.  A participação no concurso é aberta ao público em geral, artistas amadores ou profissionais,

independentemente da sua idade, género ou nacionalidade.

2. Os/as participantes com menos de 18 anos de idade necessitam da autorização de um dos pais

ou do seu representante legal.

3. Ao participar no concurso, o participante concorda com as regras estabelecidas assim como,

assume que está em conformidade com as exigências da organização e que todas as informações

fornecidas são verdadeiras.

4.  As  ilustrações  que  o  júri  entender  que  não  se  enquadram  no  tema  proposto  e  que  não

respeitam o presente regulamento serão desclassificadas.

V – REGRAS DE PARTICIPAÇÃO E SUBMISSÃO DAS ILUSTRAÇÕES A CONCURSO

1. A inscrição no concurso não tem qualquer custo, no entanto é necessário o preenchimento da

ficha de inscrição aquando do envio das ilustrações.

2. Cada participante poderá apresentar no máximo 5 (cinco) ilustrações.

3. As ilustrações a concurso serão expostas no Centro de acolhimento do Museu da Água ao Ar

Livre do Rio Vez em data anunciar. Só após o fim da exposição é que os participantes podem

levantar as ilustrações, caso o pretendam.

4. As ilustrações devem ser enviadas em formato digital e em formato papel ou outro material no

qual foi realizada a ilustração.

5. A dimensão mínima das ilustrações é de 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 polegadas, 1748 x 2480

pixéis). Não há dimensão máxima. Todas as técnicas de ilustração e materiais são aceites.
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6.  As imagens digitais das ilustrações devem ter a definição mínima de 300 dpi, tamanho real,

não comprimido.

 

7.  As ilustrações  e a ficha de inscrição, preenchida e assinada, deverão ser entregues até ao dia

29 de fevereiro de 2020. As ilustrações, em formato digital, devem ser enviadas para o endereço

de  correio  eletrónico  museudaagua@cmav.pt  ou  entregues  presencialmente  no  Centro  de

acolhimento do Museu da Água ao Livre do Rio Vez (antigo fluvivez, 41°50'52.3"N 8°24'54.7"W). O

formato  físico  das  ilustrações  também  podem  ser  entregues  presencialmente  no  Centro  de

acolhimento ou enviadas por correio, para a  morada:  Câmara Municipal de Arcos de Valdevez

(museu da água ao ar livre do rio Vez), Praça Municipal, 4974-003 Arcos de Valdevez.

8. O/a participante deve ser os legítimos autores dos trabalhos enviados, não violando os direitos

de qualquer outra pessoa e assumem toda a responsabilidade decorrente de reclamações de

terceiros no que diz respeito a direitos de autor e direitos conexos. 

9. Os custos associados à participação e submissão das ilustrações a este concurso é da inteira

responsabilidade do/a participante. 

10. Cada ilustração deve conter o respetivo título e nome do autor.

VII – JÚRI 

1.  O  Júri  deste concurso é  constituído por  pessoas idóneas e conhecedoras  da temática  da

ilustração. 

 

2. Cabe ao Júri, a classificação das ilustrações apresentadas a concurso após a verificação do

cumprimento deste regulamento por parte da organização.

 

3. O Júri apreciará as ilustrações a concurso no âmbito do tema e segundo critérios de qualidade

estética, técnica, conteúdo, originalidade e capacidade de divulgação, atendendo ao definido no

presente regulamento. 

4. As decisões do Júri serão soberanas e finais, não cabendo nenhum recurso ou apelação.
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VIII – DIREITOS DE IMAGEM E PROPRIEDADE INTELECTUAL 

1. Ao participar no concurso, cada participante compromete-se a ceder à entidade organizadora o

direito  de  expor,  publicar  ou  reproduzir  parte  ou  a  totalidade  dos  trabalhos,  salvaguardando

sempre a indicação do autor,  conforme o art.º 40º do CDADC- Código de Direitos de Autor e

Direitos Conexos.

2. Os trabalhos apresentados no âmbito do presente concurso, poderão ainda ser utilizados pela

entidade organizadora para fins de índole promocional do rio Vez e do município de Arcos de

Valdevez.

IX – CALENDÁRIO

1. O concurso decorre até 29 de fevereiro de 2020.

2. A entidade organizadora informará os participantes selecionados para integrar a exposição de

ilustração em data apropriada.

X - PRÉMIOS 

1. O vencedor têm como prémio uma estadia de 1 noite, para 2 pessoas, em Arcos de Valdevez.

XI – DISPOSIÇÕES FINAIS

1. A participação no concurso pressupõem o pleno consentimento do presente regulamento.

2.  A organização reserva-se no direito de ponderar e decidir sobre qualquer questão omissa neste

regulamento.

3. A participação no concurso de membros da organização e membros que integram o júri do

Concurso é proibida.
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