NORMAS DO CONCURSO “ILUSTRAÇÕES PARA LIVRO MULTIFORMATO”
Introdução

A Câmara Municipal da Batalha e o Museu da Comunidade Concelhia da Batalha (MCCB), com o apoio
da Casa do Mimo, do Agrupamento de Escolas da Batalha e do CRID – Centro de Recursos para a
Inclusão Digital do Instituto Politécnico de Leiria, leva a efeito o concurso “Ilustrações para livro
multiformato”.
O livro multiformato aborda os temas expositivos do MCCB, com recurso a diversos formatos
acessíveis e de forma a chegar a todos os públicos. As ilustrações têm por objetivo tornar o livro mais
atrativo, com abertura a diferentes participações e abordagens estéticas.

Artigo 1º
Objeto
Este concurso destina-se a promover a criatividade e a imaginação dos mais jovens, através da arte
da ilustração, sendo o MCCB mediador fundamental, no intuito da valorização da prática inclusiva
deste museu.

Artigo 2º
Objetivos
1) São objetivos fundamentais deste concurso:
a) Valorizar o património e a História da Batalha revelada no MCCB, através de um livro
original, com abordagem multiformato.
b) Apelar à criatividade e imaginação dos mais jovens, tendo por base a exposição do
MCCB.
c) Potenciar a criação de um livro com diversas participações, permitindo a inclusão de
distintas abordagens plásticas e estéticas.
d) Reforçar os recursos de acessibilidade do Museu, no cumprimento da sua missão
inclusiva.
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Artigo 3º
Entidades promotoras
A entidade promotora do “concurso “ilustrações para livro multiformato” é a Câmara Municipal da
Batalha, através do MCCB, contando com o apoio da Casa do Mimo, do Agrupamento de Escolas da
Batalha e do CRID – Centro de Recursos para a Inclusão Digital do Instituto Politécnico de Leiria

Artigo 4º
Destinatários
1)O concurso destina-se a todas as crianças do concelho da Batalha, com idades compreendidas
entre os 6 e os 12 anos de idade.
2) Todas as Ilustrações serão desenhadas à mão por uma criança entre 6 e os 12 anos de idade.
3) As crianças a concurso deverão ter entre 6 e 12 anos de idade à data da participação e esta deve
ser submetida pelos progenitores ou representantes legais da criança com idade superior a 18
anos.
4) Poderá ser solicitado pelo Júri, caso assim se entenda, que seja exibido comprovativo da idade
do participante.
Artigo 5ª
Temas a Ilustrar
1) Os participantes deverão apresentar a concurso 5 desenhos dos seguintes temas, a escolher em
sorteio:
1. Matilde observa a vitrine Origens
2. Matilde conversa com o Stegossauro
3. Matilde conversa com Homo erectus (Jaime) que faz fogo com as pedras
4. Escavação arqueológica da época romana
5. Batalha de Aljubarrota
6. Matilde e Arcanjo Miguel frente ao Mosteiro da Batalha
7. Matilde toca no Sistema de Pesos e Medidas de D. Manuel I
8. Matilde faz selfie com Homo erectus (Jaime), Magistrado e São Miguel Arcanjo
9. Leo toca em peça do Museu ao mesmo tempo que ouve com os auriculares
10. Matilde despede-se frente ao Museu

2) O sorteio das ilustrações a realizar é feito no MCCB, convidando-se os participantes a deslocar-se
ao Museu para esse fim.
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Artigo 6º
Prémios
1) Todos os participantes receberão um Diploma de Participação.
2) As ilustrações selecionadas serão publicadas no livro multiformato.
3) Os autores das ilustrações selecionadas receberão:
e) Dois exemplares do livro multiformato
f)

Um voucher no valor de 25€ para descontar em produtos da loja do MCCB

g) Um passe livre trânsito para visitar o MCCB durante 3 meses para a família nuclear do
participante.

4) A cerimónia de divulgação dos vencedores será divulgada pelo Município da Batalha e MCCB, em
data e horário a comunicar posteriormente a todos os participantes.

Artigo 7º
Critérios de admissão dos trabalhos
1) As ilustrações participantes neste concurso devem ser apresentadas em formato papel.
2) O nome do autor não poderá constar em qualquer parte do trabalho apresentado.

Artigo 8º
Confidencialidade dos participantes
1) Os participantes apresentam-se a concurso com pseudónimo com que assinarão a ilustração.
2) As ilustrações devem ser entregues:
2.1.) Presencialmente ou por correio, em envelope fechado contendo este no seu interior
dois envelopes:
a) Num envelope deverão constar as ilustrações originais. Na parte de trás de cada
ilustração deverá constar o pseudónimo do participante e o título de cada ilustração,
de acordo com os temas sorteados e indicados no artigo 5º deste concurso.
b) Noutro envelope deverão constar as indicações pessoais do concorrente (nome,
morada completa, data de nascimento, número de telefone ou telemóvel do
próprio ou do encarregado de educação, e email do próprio ou do encarregado de
educação). Este envelope deve ser assinado no lado exterior apenas com o
pseudónimo escolhido. Este envelope será aberto pelo júri do concurso após a
seleção dos trabalhos vencedores. Estes documentos serão colocados em envelopes
fechados de forma a garantir a confidencialidade dos concorrentes.
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Artigo 9º
Entrega dos trabalhos
1) O prazo para a entrega dos trabalhos a concurso termina no dia 18 de junho. A entrega dos
mesmos poderá ser efetuada de uma das seguintes formas:
a) Em mão: na receção da Câmara Municipal da Batalha, Rua Infante D. Fernando, 2440-118Batalha, durante o horário do expediente – segunda-feira a sexta-feira das 9h00 às 17h00.
b) Em mão: na receção do Museu da Comunidade Concelhia da Batalha, Largo Goa, Damão
e Diu, 2440-901 Batalha, durante o horário da abertura ao público – quarta-feira a domingo:
10h00 - 13h00 e 14h00-18h00.
c) Por correio: através de carta fechada e registada, com aviso de receção, dirigido ao
Município da Batalha / Assunto: Concurso “Ilustrações para livro multiformato” Rua Infante
D. Fernando, 2440-118 Batalha.
2). Não serão aceites trabalhos cuja data do carimbo dos correios ou de envio do e-mail seja posterior
ao dia 18 de junho de 2022.

Artigo 10º
Critérios gerais de apreciação dos trabalhos
1) Os critérios gerais de apreciação dos trabalhos serão os seguintes:
a) criatividade;
b) originalidade;
c) qualidade do desenho;
d) interpretação dos temas a ilustrar;
e) cuidado com os detalhes.

Artigo 11º
Júri
1) Os trabalhos serão avaliados por um júri, a designar pelo Município da Batalha, composto por
técnicos das entidades promotoras do concurso e outro(s) convidado(s) ilustre(s) no âmbito da
ilustração e acessibilidade para melhor servir o propósito do mesmo.
2) Caberá ao Júri decidir sobre os casos omissos neste Regulamento, não havendo recurso dos
mesmos.
3) Caso os trabalhos não apresentem qualidade ou não correspondam ao pretendido, o Júri reservase ao direito de não atribuir quaisquer prémios.
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4) Os membros do Júri não terão acesso aos dados pessoais dos autores dos trabalhos, cabendo ao
secretariado do concurso zelar pela manutenção do sigilo durante todo o processo de apreciação e
avaliação das ilustrações.

Artigo 12º
Direitos intelectuais / direitos de autor
1) Só poderão ser submetidos a concurso ilustrações inéditas.
2) Os concorrentes não premiados e interessados em reaver os seus trabalhos poderão proceder ao
seu levantamento no Museu da Comunidade Concelhia da Batalha, mediante a apresentação do
Cartão de Cidadão ou de outro documento identificativo.
3) Os autores das ilustrações autorizam a divulgação e utilização, de forma gratuita, dos seus
trabalhos em toda e qualquer atividade promovida pela Câmara Municipal da Batalha e MCCB, bem
como da sua edição.

Artigo 13º
Omissões
Os casos omissos e lacunas que surgirem no âmbito do presente Regulamento serão supridos e
decididos pelo júri do concurso.

Batalha, 04 de maio de 2022.
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