
Biblioteca Municipal 

1 
 

 

REGULAMENTO DO CONCURSO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SANTA MARTA DE 

PENAGUIÃO PARA A CRIAÇÃO DE UM LOGOTIPO 

 

A Biblioteca Municipal de Santa Marta de Penaguião irá renascer e, em novo berço, ser criada. 

A sua sede irá ser incluída no novo Espaço Origem D´Ouro. Criada de raiz, tornar-se-á uma 

moderna sala de leitura, onde aliará velhos conceitos à modernidade que se lhe exige. Como 

organismo vivo, em constante mudança e evolução, é-lhe requerido acompanhar as céleres 

mudanças das sociedades. 

Assim, e pensando nesse futuro próximo, vem a Biblioteca Municipal dar conhecimento do 

Concurso para a Criação do Futuro Logotipo desta Instituição. 

Se gostas de desenhar, embarca neste nosso desafio e fica na história. Na história da nossa 

pertença cultural. 

 

 

Regulamento do Concurso 

 

Artigo 1.º 

(Objecto) 

No intuito de criar um Logotipo para a Biblioteca Municipal de Santa Marta de Penaguião, é 

instituído o Concurso para a Criação do Futuro Logotipo desta Instituição. 

 

Artigo 2.º 

(Condições de Admissão) 

Podem concorrer todos os interessados, residentes no Concelho de Santa Marta de Penaguião, 

com idades compreendidas entre os 14 e os 30 anos. 

 

Artigo 3.º 

(Tema) 

O tema deste concurso é a Região do Douro. Douro visto como uma enorme arca de tesouros. 

Douro como uma sala de leitura, rica em aventuras. Douro como um miradouro até aonde a 

vista não consegue alcançar: com os seus vinhedos, as suas tonalidades e as suas sinuosidades. 

O Douro visto como Património Imaterial da Humanidade. A Concha Vinhateira e Santa Marta 

como sua Padroeira.  
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Artigo 4.º 

(Natureza dos Trabalhos) 

O design gráfico do Logotipo escolhido para o Concurso é o desenho, podendo este ser criado 

manualmente ou digitalmente mediante programas existentes para o efeito. 

 

Artigo 5.º 

(Participação) 

Os participantes serão avaliados por um júri, composto por três elementos, o qual se 

compromete a selecionar o melhor Logotipo do Concurso. 

 

Artigo 6.º 

(Prémios) 

O vencedor deste concurso receberá um prémio de 150€ (cento e cinquenta euros). 

 

Artigo 7.º 

(Admissibilidade e Critério dos Trabalhos) 

Serão admitidos a concurso apenas trabalhos inéditos e não publicados. Os desenhos deverão 

ser entregues pelos seus autores, em carta fechada, na Biblioteca Municipal de Santa Marta de 

Penaguião, com o limite máximo de dois trabalhos por autor. No envelope incluirão uma folha 

A4 impressa com o logotipo, assim como uma pendrive na qual gravará o referido trabalho. 

 

Artigo 8.º 

(Confidencialidade dos Concorrentes) 

1 - Os concorrentes apresentam-se a concurso com pseudónimo; 

2 – Os concorrentes enviam, mediante envelope fechado, o pseudónimo, nome próprio, morada 

e contacto telefónico, só sendo aberto pelo júri após a escolha do melhor Logotipo. 

3 – Para quaisquer informações, os concorrentes devem contactar o telefone 254810130 – 

extensão 303. 
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Artigo 9.º 

(Direitos de Autor) 

Ao participarem neste concurso os autores assumirão a cedência de autorização de publicação 

dos mesmos, em publicações posteriores desenvolvidas pelo Projeto. 

 

Artigo 10.º 

(Prazos) 

O Concurso terá como data limite de entrega de trabalhos o dia 15 de Junho de 2022 até às 18 

horas. 

Artigo 11.º 

(Constituição do Júri) 

O número de membros do júri será constituído por três elementos.  

Os casos omissos serão supridos e decididos pelos seus constituintes. 

 

Artigo 12.º 

(Obtenção do Regulamento) 

Os participantes podem obter o presente regulamento em: https://www.cm-smpenaguiao.pt/ . 

https://www.cm-smpenaguiao.pt/

