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1) Preâmbulo  

As Freguesias de Agualva e Mira Sintra e do Cacém e São Marcos organizam o Concurso de Banda de Desenhada  

“40 ANOS 25 DE ABRIL ” com o objetivo de celebrar esta importante data e promover a BD.  
 

2) Objetivo 

Os objetivos deste concurso são a celebração dos ideais de Abril e a promoção da Banda Desenhada junto da 

população juvenil e adulta, assim como a promoção da criatividade e da imaginação dos concorrentes.  
 

3) Destinatários 

O Concurso de Banda Desenhada “40 ANOS 25 DE ABRIL ” organizado pelas Freguesias de Agualva e Mira Sintra e do 

Cacém e São Marcos é dirigido a todos os interessados com idade a partir dos 12 anos. 

Os concorrentes serão agrupados em três escalões: 

 Escalão A - dos 12 aos 12 anos  

 Escalão B - dos 17 aos 30 anos  

 Escalão C – dos a partir dos 31 anos  
 

4) Duração 

A data limite de entrega dos trabalhos é a 30 de abril de 2014. 
 

5) Características Técnicas  

- Cada Banda desenhada é constituída por 4 pranchas originais inéditas, que podem ser a cores ou a preto e branco em 

tamanho A4 (210mm x 297mm) ou A3 (420mm x 297mm) devidamente numerados.  

- Os trabalhos deverão ainda ser entregues em suporte digital (CD ou DVD), no formato TIFF ou JPEG (numa resolução 

mínima de 300 dpi), acompanhados de uma impressão de boa qualidade, em papel. 

- Todas as páginas do trabalho devem ser identificadas no verso, unicamente pelo pseudónimo, título e n.º da página. 
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6) Trabalhos a Concurso  

- Devem ser enviados num envelope fechado, indicando, no lugar do remetente o pseudónimo e o título.  

- No interior deve constar outro envelope com a ficha de inscrição preenchida com a seguinte informação: 

      - Pseudónimo (individual ou do grupo concorrente); 

      - Nome do (s) concorrente (s); 

      - E-mail do concorrente (ou do concorrente representante do grupo); 

      - Contacto telefónico do concorrente (ou do concorrente representante do grupo); 

      - Cópia do Cartão do Cidadão ou BI do concorrente (ou de cada um dos elementos do grupo, se for o caso). 
 

7) Prazos e modos de entrega dos trabalhos  

Os trabalhos poderão ser entregues diretamente nos balcões de atendimento das Freguesias de Agualva e Mira Sintra e 

do Cacém e São Marcos até 30 de abril, conforme horários de funcionamento. 

             

  - A Entrega por correio deverá ser feita através de registo com aviso de receção.  

  - O envelope deverá ser entregue fechado e com a indicação no exterior da designação do concurso e do pseudónimo. 

  - Todos os trabalhos recebidos serão registados, numerados e datados. 

Contactos das Freguesias 

 

 

 

Freguesia 

de Agualva e Mira Sintra 

Sede Agualva  

Rua António Nunes Sequeira, 16 

2735-054 Agualva – Cacém 
E-mail: geral@jf-agualvamirasintra.pt  

Tel. 219 188 540 Fax 219 146 129 

 

 

 

União das Freguesias 

do Cacém e São 

Marcos  

Sede Cacém 

Rua Nova do zambujal nº 9, 9-A  

2735-302 - Cacém 
E-mail: secretariageral@uf-cacemsmarcos.pt 

Tel. 219129380  

Delegação de Mira Sintra  

Av. Timor Loro Sae,  nº 10, Lj. 14  

2735 – 593 Mira Sintra 
Tel. 219 145 48 

Delegação de São Marcos  

Avenida do Brasil 27-A  

2735-670 São Marcos 

 

 

mailto:geral@jf-agualvamirasintra.pt
mailto:secretariageral@uf-cacemsmarcos.pt
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8) Júri 

Os trabalhos a concurso serão analisados por um júri constituído por pessoas idóneas, nomeadas pela organização. 

O júri terá como critério de apreciação a criatividade, a originalidade e a qualidade gráfica dos trabalhos. 
 

9) Prémios  

O Concurso de Banda Desenhada concederá os seguintes prémios: 

 Vale de Compras no Valor de 30€ - Escalão A 

 Vale de Compras no Valor de 50€ - Escalão B  

 Vale de Compras no Valor de 70€ - Escalão C  

- Os concorrentes serão informados oficialmente do resultado do concurso e da data de entrega dos prémios por e-mail ou 

contacto telefónico.  

- Todos os participantes receberão um certificado de participação. 

- Os trabalhos poderão eventualmente vir a ser publicados, dependendo da qualidade dos mesmos e das possibilidades das 

autarquias promotoras do concurso. 

10) Direitos de autor e direitos de utilização  

Os autores premiados prescindem dos direitos de autor relativos à publicação das Bandas Desenhadas a favor das 

Freguesias de Agualva e Mira Sintra e do Cacém e São Marcos.  

 

11) Casos Omissos. 

Todas as situações que não estão previstas neste conjunto de normas serão resolvidas pelo júri.  

A participação neste concurso implica a plena aceitação de todos os pontos deste conjunto de normas.  
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

CONCURSO DE BANDA DESENHADA “40 ANOS 25 DE ABRIL” 

ESCALÃO A□                    ESCALÃO B□                  ESCALÃO C□ 

Pseudónimo   

Nome  

Data de Nascimento   

Código Postal   

Tel. /Telm  

E-mail  


