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Âmbito  

O evento “Viver a Bairrada - Concurso Jovem Artista”, é a 1.ª edição de um concurso dedicado às Artes 
na Bairrada, promovido pelo Rotary Club de Oliveira do Bairro e inserido nas comemorações do seu 
30ºaniversário. 

O concurso terá três vertentes, sendo uma destinada às Artes Plásticas (desenho, pintura e escultura) e 
Fotografia, uma segunda dedicada à Literatura e a terceira direcionada para a Música.   

O tema geral é "Bairrada, fonte d'Inspiração".   

 Objetivos   

O evento “Viver a Bairrada - Concurso Jovem Artista” tem como objetivos: 

 

1- Âmbito Geral:  

 

a) Promover a Cultura e a Região: 

• Revelando uma nova visão sobre a Bairrada, enquanto região Demarcada, através de todo o seu 
potencial Ambiental, Paisagístico, Agrícola, conjugando a sua ruralidade secular com um novo 
urbanismo em ascensão. 

• Dignificando as “Gentes Bairradinas”, reconhecidas por toda a sua constante e contagiante 
alegria e vivacidade, como que num eterno “Ode à Vida”. 

b) Incutir aos Jovens Bairradinos, o prazer pela Arte: 

• Unir toda a comunidade, nomeadamente a jovem, em prol da Bairrada, através da Arte em geral.  

• Fomentar o gosto pelas mais diversas formas de Arte e respetiva criação, por entre todos os 
nossos jovens, os nascidos, criados, a residir ou simplesmente a estudar no Concelho de Oliveira 
do Bairro 

 

2- Âmbito Específico 

 

a) Descobrir Novos Talentos por entre os nossos Jovens, mormente nas vertentes: 

• Literária (prosa ou verso),  

• Musical (pequenos trechos originais),  

• Artes Plásticas (Desenho, Pintura e Escultura) 

• Fotografia 

 

b) Recolher trabalhos cuja técnica apresentada seja reconhecidamente acima da média. Dessa 
forma, é intenção proporcionar uma exposição coletiva que seja demonstrativa da valia dos 
candidatos. 

 

c) Elaborar uma brochura representativa das participações com melhor cotação, em todas as 
vertentes, o que registará o evento para memória futura. 

 

d) Atribuir prémios pecuniários aos três melhores trabalhos em cada vertente (Literária, Musical, 
Artes plásticas + Fotografia) 
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Destinatários  

O concurso é dirigido, nesta primeira fase, a jovens criadores, provenientes de Oliveira do Bairro, quer 
por nascimento, residência ou atividade escolar/associativa, com idade compreendida entre os 10 e os 
20 anos.  

Condições de participação  

1. A participação no concurso é individual.  

2. Cada inscrito só poderá participar com um trabalho.  

3. Serão admitidos a concurso, preferencialmente, trabalhos inéditos e sem qualquer publicação. No 
entanto e excecionalmente nesta primeira edição, são permitidas adaptações de originais, 
principalmente na vertente musical, desde que seja salvaguardado, por menção bem explicita, o 
nome do autor e compositor do original. 

4. A data de criação, terá de ser inferior a 12 meses relativamente ao primeiro dia de implementação 
(15 de maio de 2021).  

 

Calendarização   

O concurso decorre entre os dias 26 de abril e 29 de junho de 2021.  

Entrega dos trabalhos  

1. Os trabalhos deverão ser entregues entre os dias 15 de maio e 15 de junho de 2021,  

2. Para garantir a confidencialidade dos concorrentes, estes devem apresentar-se com um 
pseudónimo:   

a) Os concorrentes entregam o trabalho (no caso de Artes Plásticas, basta uma fotografia 
elucidativa; no caso de Música, basta um ficheiro áudio, em formato digital (CD ou pen Drive)) 
em envelope A4, fechado, colocando por fora o título do texto, a vertente a que concorrem e o 
pseudónimo;  

b) Dentro do envelope A4 colocam outro envelope fechado, mais pequeno, onde escrevem além 
do pseudónimo, a identificação do concorrente (nome, morada, turma, ano de escolaridade e 
escola a que pertence, se aplicável). Este envelope só será aberto pelo júri após a escolha dos 
melhores trabalhos de cada vertente.  

c) Os trabalhos devem ser entregues, por mão própria, na secretaria de uma das Instituições 
Parceiras do evento. 

Constituição do Júri  

Para a seleção dos trabalhos vencedores do concurso, será constituído um júri para cada vertente, em 
número ímpar de elementos, que integrará no mínimo: 

• um representante do Rotary Club de Oliveira do Bairro,  

• um representante da Câmara Municipal,  

• um representante do Patrocinador Promocional,  

• um representante dos Média, 
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• um representante das Instituições de Ensino do Concelho, parceiras do evento.  

Das decisões do júri não caberá recurso.  

Critérios de seleção  

Serão selecionados três trabalhos por cada vertente do concurso.  

A avaliação efetuar-se-á com base nos seguintes critérios:  

1) Adequação ao tema  

2) Originalidade/criatividade  

3) Coerência 

4) Respeito pelas regras 

Prémios   
• A data de divulgação dos vencedores do concurso será 29 de junho. 

• Aos vencedores do concurso (três por cada vertente) serão atribuídos prémios monetários e um 
diploma. O júri poderá, se assim o entender, atribuir menções honrosas.   

• A todos os participantes serão atribuídos certificados de participação.  

Divulgação dos trabalhos  

Os trabalhos premiados serão divulgados pelo Rotary Club de Oliveira do Bairro, assegurando a respetiva 
autoria.  

Situações omissas  

Eventuais situações omissas, neste regulamento, serão supridas e decididas pelo júri do concurso. 
 

Instituições Parceiras Oficiais: 

ABCR Mamarrosa - Banda Filarmónica da Mamarrosa 

Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro 

Conservatório de Artes e Comunicação - FUOB 

Conservatório de Música da Bairrada - EAB 

Instituto de Educação e Cidadania 

Instituto Profissional da Bairrada 

UFT - União Filarmónica do Troviscal 
 

Patrocínio Institucional: 

Câmara Municipal de Oliveira do Bairro  

 

Patrocínio dos Média: 

Jornal da Bairrada  


