
 

Escola Secundária Dr. Joaquim de Carvalho, Figueira da Foz 

| Cartaz Jornadas Culturais 2014 |  

 

CONCURSO 

A Escola Secundária Dr. Joaquim de Carvalho, Figueira da Foz vai, à imagem dos anos anteriores promover 

um concurso para a conceção do cartaz de divulgação das JORNADAS CULTURAIS a realizar em 2014. 

1- O tema das Jornadas Culturais para este ano é “Encantos da Figueira ”. 

2- O trabalho escolhido será utilizado nos diversos documentos de divulgação do evento. 

 

Regulamento: 

1- O concurso está aberto a toda a comunidade escolar da Escola Secundária Dr. Joaquim de Carvalho; 

2- Cada concorrente poderá participar com o máximo de TRÊS trabalhos; 

3- Os trabalhos devem ser originais e podem ser apresentados em suporte físico ou digital. 

a) Os trabalhos em suporte físico, podem ser elaborados com qualquer técnica, exceto colagem; 

b) Os trabalhos em suporte digital devem ser apresentados gravados em CD-Rom em formato .png ou .jpg 

com resolução de 300 dpi e devem ser acompanhados de uma impressão em papel. 

4- O cartaz deverá incluir: 

 Hipótese 1 : o  lettring: tema das Jornadas “Encantos da Figueira” 

 Hipótese 2:  o  lettring: tema das Jornadas “ Encantos da Figueira”, o nome da escola - Escola Secundária 

Dr. Joaquim de Carvalho , e a data do evento - 3 a 5 de abril de 2014  

 

5- O formato é livre mas deverá ser apresentado a concurso até à dimensão do A3 (420x297 mm);  

6- A identificação do trabalho é feita no verso com um pseudónimo. A identificação do autor é colocada em 

envelope fechado, identificado no exterior com o respetivo pseudónimo; 

7- O prazo de entrega dos trabalhos é dia 24 de janeiro, até às 17 horas e 30 minutos na Direção da escola; 

8- O júri do concurso reserva-se o direito de não selecionar nenhum cartaz vencedor, caso a qualidade dos 

mesmos não seja a mínima considerada necessária. 

 

Figueira da Foz, 29 de novembro de 2013 

 

O Diretor 

___________________________ 

(Carlos Alberto Pais dos Santos) 

 


