
 
Concurso:  

O conteúdo do livro começa na capa  
Ilustração de capas para livros de cartão 

 
 

REGULAMENTO ESPECÍFICO 
 

O regulamento do Concurso O Conteúdo do Livro Começa na Capa – Ilustração de capas para 
livros de cartão visa definir em que consiste o concurso e os seus objectivos, as suas condições e 
prazos de participação, e ainda o modo como serão determinados os vencedores e os prémios 
que lhes serão atribuídos. 

Artigo 1.º 
Definição 

1. O Concurso O Conteúdo do Livro Começa na Capa – Ilustração de capas para livros de cartão é uma das 
actividades que se insere no âmbito da Feira de Livros de Cartão que terá lugar no Centro Cultural 
Português / Instituto Camões – pólo da Beira, durante o mês de Outubro. 

2. Neste concurso, os participantes terão acesso a uma história (a mesma para todos) e a uma única capa 
de um livro de cartão, a qual deverão ilustrar, utilizando as técnicas e os materiais que bem entenderem; 

3. A capa deverá ser ilustrativa da acção narrada no texto, isto é, deverá haver uma ligação entre o 
conteúdo do livro e a ilustração feita pelo concorrente. 

 

Artigo 2.º 
Objectivos 

1. Os objectivos deste Concurso são:  

* promover as artes plásticas na cidade da Beira, envolvendo cidadãos de diferentes quadrantes 
que têm especial apetência para a arte de ilustração;  

* promover o gosto pela leitura e pelos livros;  

* valorizar as competências artísticas dos concorrentes, nomeadamente no que se refere às 
técnicas de ilustração utilizadas. 

 

Artigo 3.º 
Condições de acesso ao Concurso e Prazos 

1. Poderão participar no Concurso todas as pessoas interessadas, sem qualquer tipo de limitação de 
idade ou de ocupação profissional; 



2. Prazo de inscrição: Os concorrentes deverão dirigir-se ao Centro Cultural Português / Instituto 
Camões – pólo da Beira (no r/c do edifício do Consulado Geral de Portugal, junto à muralha, na 
Baixa da cidade) no sentido de se inscreverem no concurso, no período de 24 de Setembro (a 
partir das 8h) a 1 de Outubro de 2012 (até às 18h). 

3. No acto de inscrição, cada concorrente receberá o kit do concurso, contendo o texto que servirá de 
mote à ilustração e a capa que deve ilustrar. 

4. Prazo de entrega da participação: A capa já ilustrada, e devidamente embrulhada, deverá ser 
entregue no Centro Cultural Português / Instituto Camões – pólo da Beira até às 18h do dia 12 de 
Outubro de 2012. 

5. No acto da entrega da capa, os concorrentes darão entrada da sua participação na ficha de registo 
existente para o efeito, indicando o nome do colaborador que recebeu a capa, o qual deve confirmar 
essa recepção na ficha de registo, mediante assinatura. 

6. O número de entrada na ficha de registo deverá ser associado à capa submetida a concurso, de 
forma a que seja possível saber com exactidão quem é o autor de cada uma das capas 
concorrentes. 

Artigo 4.º 
Júri 

1. O Júri do Concurso é composto pelos seguintes elementos: 

a) Maria Pinto de Sá, Directora da Casa do Artista – Beira; 
b) Mestre Silva Dunduro, Artista plástico da Beira e membro fundador da Casa do Artista – Beira; 
c) Dra. Stela Chemane, Directora do Centro Universitário de Cultura e Artes da UP - Beira; 
d) Eng. Ricardo Portugal, Professor na Unizambeze; 
e) Sr. Luís Correia Mendes, Director Comercial do Banco Único – Beira; 

2. É da competência destes jurados seleccionar, de acordo com os critérios estabelecidos, os três 
vencedores do Concurso. 

Artigo 5.º 
Critérios de Selecção dos Vencedores 

1. Apenas serão apreciadas para efeitos do Concurso as participações entregues dentro do prazo 
estabelecido (até ao dia 12 de Outubro) e de acordo com o definido no artigo 3º do presente Regulamento; 

2. As capas cujas ilustrações se afastem do tema do texto associado ao Concurso (entregue no acto de 
inscrição) serão automaticamente desclassificadas, assim como as que fizerem uso de linguagem ou 
imagens impróprias e/ou obscenas; 

3. Na apreciação das participações, serão tidos em conta os seguintes critérios: 

Adequação da ilustração ao conteúdo do texto 20% 

Criatividade 20% 

Capacidade técnica 20% 

Escolha e conjugação dos materiais 20% 

Apresentação (equilíbrio, cuidado, limpeza) 20% 

 



4. Os vencedores serão os participantes que obtiverem as três melhores médias nas pontuações atribuídas 
pelos membros do Júri. 

5. Em caso de empate, será tida em atenção a data de entrega da participação, indicada na ficha de registo. 

 

Artigo 6.º 
Prémios 

1. O primeiro classificado receberá o valor monetário de 3.000 meticais. 

2. O segundo classificado receberá o valor monetário de 2.000 meticais. 

3. O terceiro classificado receberá o valor monetário de 1.000 meticais. 

 

Artigo 7.º 
Entrega dos prémios 

1. O anúncio dos vencedores e a entrega dos prémios ocorrerão no dia 18 de Outubro (quinta-feira), às 
18h30, na Galeria do Centro Cultural Português / Instituto Camões – pólo da Beira, aquando da inauguração 
da Feira de Livros de Cartão. 

2. A lista de vencedores será afixada no placard do Centro Cultural Português / Instituto Camões – pólo da 
Beira, assim como no nosso blogue e na nossa página no Facebook. 

 

Artigo 8.º 
Divulgação de Imagens e Direitos de Autor 

1. O Centro Cultural Português / Instituto Camões – pólo da Beira reserva-se o direito de divulgar as 
imagens de todas as ilustrações submetidas a concurso, pelos mais diversos meios. 

2. As três capas vencedoras integrarão o acervo artístico do Centro Cultural Português / Instituto Camões – 
pólo da Beira, sendo os direitos da sua imagem atribuídos integralmente a este Centro. 

3. As capas submetidas a concurso integrarão o acervo da Editora Kutsemba Cartão, instituição 
dinamizadora da Feira de Livros de Cartão, podendo, se a editora assim o entender, integrar o stock de 
vendas da edição da Feira de Livros de Cartão da Beira. 

 

 

Beira, 18 de Setembro de 2012 

A Coordenadora do CCP/IC – pólo da Beira 

 

___________________________________ 

(Mónica Bastos) 

 


