
Regulamento Concurso Artístico 

“Máscaras Gaia + Arte” 

Preâmbulo 

Crises como a que vivenciamos neste momento, causada pela pandemia 

de Coronavírus/COVID-19, têm um impacto muito violento sobre a vida das pessoas e sobre a 

sua forma de viver e sobreviver. Se esta afirmação é verdade para todos nós, ela é ainda 

mais verdadeira quando nos reportamos a alguns setores da vida civil como, por 

exemplo, os artistas e todos os profissionais ligado à cultura e às artes.  

Sabemos hoje que os profissionais da cultura, muitos dos quais já viviam num contexto 

de extrema precariedade, estão a ser particularmente e especialmente afetados pelas 

medidas de confinamento e distanciamento. Cancelamentos e adiamentos de espetáculos e 

iniciativas de índole cultura colocam os artistas e os profissionais da cultura numa 

situação delicada e inquietante. 

Este é um momento de reflexão e de responsabilidade coletiva e individual. A 

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia assume essa responsabilidade e este concurso é o 

exemplo disso: uma singela forma de apoio, mas de enorme significado. Despertar a nossa 

atenção para os artistas e para a arte, num momento difícil que, juntos, vamos ultrapassar. 

Considerando que compete à Câmara Municipal apoiar atividades de natureza cultural 

ou outra de interesse para o Município, incluindo as que contribuam, como é o caso, 

para a promoção da saúde e prevenção das doenças. 

Assim: 

Ao abrigo do disposto nas alíneas k) e u) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico 

das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12.9, a Câmara Municipal de Gaia 

aprova a realização do Concurso Artístico “Gaia + Arte”, nos termos e condições 

estabelecidas no presente Regulamento de Participação: 

Artigo 1.º 

Enquadramento 

O Concurso de Ideias “Máscaras Gaia + Cultura” é uma iniciativa do Município de Vila Nova de 

Gaia de apoio à cultura e às artes integrada no conjunto de respostas municipais de luta 

à pandemia de Covid-19. 

Artigo 2.º 

Objetivos 

O presente concurso tem como objetivo potenciar, promover e divulgar a criatividade 

dos artistas gaienses, neste momento de extrema dificuldade que vivenciamos, através da 

criação de uma imagem original, a ser impressa em máscaras comunitárias de proteção à 

Covid-19, subordinada ao tema “Vila Nova de Gaia”, devidamente comparticipada. 



Artigo 3.º 

Público-alvo 

1. Podem participar todos os residentes em Vila Nova de Gaia, maiores de 18 anos, que

aceitem de forma incondicional o presente normativo.

2. Excluem-se:

a. Pessoas com relação jurídica de emprego público com a entidade promotora;

b. Eleitos locais de Vila Nova de Gaia;

c. Familiares em linha direta com membros do Júri, constituído nos termos do

artigo 7.º.

Artigo 4.º 

Divulgação 

 A Câmara Municipal de Gaia publicita a data de abertura das candidaturas, prazos e listas de 

seleção, no portal da internet do Município e nos jornais locais e regionais, entre outros meios. 

Artigo 5.º 

Processo de Candidatura 

1. Cada concorrente poderá participar com um único trabalho original e inédito, da sua

autoria, nas áreas de pintura e desenho.

2. As obras a concurso podem ser apresentadas em papel e devem cumprir o formato e

dimensão indicados no Anexo I.

3. A formalização da candidatura é efetuada através da entrega ou envio de ficha de

candidatura (Anexo II) devidamente preenchida, datada e assinada, disponível em

www.cm-gaia.pt/ , acompanhada da obra a concurso.

4. As candidaturas devem ser submetidas em envelope fechado, dirigido ao Senhor

Presidente do Município, referindo “Máscaras Gaia + Arte”, contendo a ficha de

inscrição e a obra a concurso.

5. As candidaturas podem ser entregues “em mão” ou remetidas por via postal registada

com aviso de receção para Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Rua Álvares Cabral,

4400-017 Vila Nova de Gaia, desde que o carimbo de entrada nos CTT não ultrapasse o

prazo limite estipulado no artigo seguinte.

6. Qualquer candidatura que não cumpra o estipulado nos números anteriores será

automaticamente excluída.

Artigo 6.º 

Prazo de candidatura 

O presente concurso está aberto até ao dia 19 de junho de 2020, devendo as candidaturas 

ser entregues até às 17h00 desse dia. 

Artigo 7.º 

Júri 

1. O júri é composto por 3 elementos, designadamente:

a. Paula Carvalhal, Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Vila Nova de

Gaia, que presidirá;

b. Agostinho Santos, Presidente da Cooperativa Artistas de Gaia;

c. Patrícia Lopes, Adjunta da Presidência da Câmara Municipal de Vila Nova de

Gaia.

http://www.cm-gaia.pt/


2. É da responsabilidade do júri: 

a. Garantir o rigor e transparência do presente concurso; 

b. Eleger os vencedores do concurso; 

c. Atribuir menções honrosas, se assim entender e caso se justifique. 

3. As deliberações do Júri serão tomadas por maioria simples dos votos dos seus 

membros. 

4. Os membros do Júri não podem designar substitutos. 

5. Em caso de impedimento ou falta definitiva de algum dos membros do Júri, compete à 

Câmara Municipal designar o respetivo substituto. 

 

Artigo 8.º 

Prémios 

1. Serão atribuídos cinco prémios distribuídos da seguinte forma: 

a. 1.º Prémio: € 3.000,00 

b. 2.º Prémio: € 2.000,00 

c. 3.º Prémio: € 1.500,00 

d. 4.º Prémio: € 1.000,00 

e. 5.º Prémio: € 750,00 
 

2. O Júri poderá ainda deliberar sobre a atribuição de menções honrosas (no máximo de 

duas), sendo a cada uma delas atribuído o prémio de € 500,00. 

3. Os candidatos premiados e as menções honrosas prescindem dos direitos das obras 

apresentadas a concurso que passam a ser propriedade do município que as utilizará 

para eventual produção de coleção de máscaras comunitárias alusivas ao concelho. 

 

Artigo 9.º 

Avaliação 

1. As candidaturas serão objeto de uma análise prévia para verificação do cumprimento 

dos requisitos relativos aos candidatos, prazos de entrega e elementos da candidatura. 

2. Confirmado o cumprimento dos requisitos, as candidaturas admitidas serão avaliadas 

pelo Júri de acordo com os seguintes critérios e ponderação: 

a. Adequação à Temática – 50% 

b. Trabalho artístico – 25% 

c. Originalidade – 25% 

3. Cada critério será avaliado de 1 a 5 pontos e a pontuação final será alcançada com a 

seguinte fórmula: Pontuação Final (Pf) = (2a*0,5) + (2b*0,25) + (2c*0,25) 

4. Em caso de empate o desempate é votado pelos elementos do júri conforme disposto 

no artigo 6.º, ponto 4. 

 

Artigo 10.º 

Resultados 

Os resultados serão anunciados no dia 30 de junho e divulgados no sítio www.cm-gaia.pt/. 

 

 

http://www.cm-gaia.pt/


Artigo 11.º 

Disposições Finais 

1. A Câmara de Vila Nova de Gaia garante a confidencialidade de todas as propostas e 

dos dados dos respetivos candidatos, sendo a informação recolhida utilizada somente 

para os fins definidos neste normativo. 

2. A Câmara de Vila Nova de Gaia reserva o direito de excluir todas as candidaturas que 

violem os direitos de Propriedade Intelectual e que não cumpram o disposto no 

presente normativo. 

3. As decisões do Júri são soberanas e não são passíveis de recurso. 

4. Esclarecimentos adicionais podem ser obtidos através de envio de mensagem para o 

email gaiacultura@cm-gaia.pt. 
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