
 

OUVIDORIA DE SÃO JORGE                                                             

 

Concurso de pintura “ À Descoberta da Arte” 

REGULAMENTO 

Artigo 1º 

Objetivos 

O concurso de pintura “À Descoberta da Arte” é uma iniciativa cultural do 

ACROARTE® em parceria com a Ouvidoria de S. Jorge e tem como objetivo incentivar 
a criatividade dos jovens artistas da Região Autónoma dos Açores na área da pintura 

sobre tela. Os trabalhos apresentados terão de ser relacionados com a arquitetura 
religiosa (igrejas, impérios, conventos, etc.). 

Artigo 2º 

Entidades Promotoras 

O concurso é promovido pelo ACROARTE® (Atelier de Conservação e Restauro de 
Obras de Arte S. Jorge Ldª.), em parceria com a Ouvidoria de S. Jorge, integrado no 

“Encontro Arte & Património” 2019 que se realizará de 10 a 12 de maio na ilha de S. 
Jorge. 

Artigo 3º 

Destinatários 

O concurso destina-se a todos os alunos das escolas dos Açores a partir do 10º ano de 
escolaridade. 

Artigo 4º 

Os trabalhos 

a) O tema do trabalho a apresentar deve ser relacionado com a arquitetura religiosa 
(igrejas, impérios, conventos, etc.). 

b) Cada concorrente só pode apresentar um trabalho, o qual deve ser original e não 
ter participado noutro concurso. 

c) As dimensões do trabalho serão 40X50 cm e o suporte em tela. 

d) O trabalho deve ser apresentado sem moldura 

e) O trabalho deve estar identificado no verso da obra, no canto superior direito, 
com os seguintes dados: 

 Título da obra 



 

 Técnica utilizada 

 Pseudónimo do autor 

 Cada trabalho deverá, obrigatoriamente, vir acompanhado da ficha de 

inscrição e respetivos anexos  

Artigo 5º 

Prémios 

Serão premiados os dois melhores trabalhos. Ao primeiro será atribuído um valor 
monetário de € 350,00 (trezentos e cinquenta euros) e ao segundo um prémio monetário 

de € 250,00 (duzentos e cinquenta euros). 

Artigo 6º 

Juri 

O júri será composto por três elementos escolhidos pelas entidades promotoras. Estes 

terão formação na área de pintura e trabalhos públicos reconhecidos. 

Artigo 7º 

Exposição 

A exposição dos trabalhos irá decorrer no Solar da Viscondessa, nos Terreiros, ilha de 

S. Jorge, durante o “Encontro Arte & Património” nos dias 10, 11 e 12 de maio de 2019.  

Os trabalhos que não estiverem de acordo com o regulamento não serão expostos e não 

participarão no concurso. 

Às entidades promotoras reserva-se o direito  de reproduzir em catálogo todos os 

trabalhos cujo nível artístico e estético o justifiquem. 

Artigo 8º 

Entrega dos trabalhos 

A entrega dos trabalhos deve ser via CTT (com registo) ou em mão própria, até ao dia 

22 de abril de 2019, para a seguinte morada: 

ACROARTE 

Estrada da Transversal – Urzelina – Ilha de S. Jorge 

9800-433 Velas 

Ao concorrerem a este concurso, os participantes comprometem-se a doar os seus 
trabalhos às entidades promotoras. 

 

 

Urzelina, 15 de Janeiro de 2019 


