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CONCURSO DE CRIAÇÃO DO LOGOTIPO 25 ANOS MOINHOS FREGUESIA DE 

MOINHOS DA GÂNDARA 

 

A Freguesia de Moinhos da Gândara foi criada oficialmente a 20 de junho de 1997, pelo Lei nº 25/97 

de 12 de julho. Para tal, muitos foram aqueles e aquelas que lutaram para a concretização de tal 

desígnio, vontade e desejo de toda uma população com necessidades, sonhos e identidade próprios. 

A 20 de junho de 2022 celebrar-se-ão 25 anos desta data feliz!  

O Executivo desta Junta de Freguesia vem, assim, publicitar o CONCURSO de CRIAÇÃO do 

LOGOTIPO: 25 anos MOINHOS, que irá ser usado durante o ano de 2022 nos vários eventos 

comemorativos e publicações da freguesia. 

Este logotipo deverá evidenciar a identidade/tradição/usos e costumes destas terras e os valores 

que têm vindo a nortear o rumo desta freguesia: Compromisso, Transparência, Abertura, Inovação e 

Responsabilidade Social e Ambiental. 

 

REGULAMENTO 

 

Artigo 1º 

O Executivo da Junta de Freguesia de Moinhos da Gândara decidiu lançar o concurso para o logotipo 

comemorativo dos 25 anos da freguesia. O dito concurso denominar-se-á: 25 ANOS MOINHOS. 

 

Artigo 2º 

1 – Objetivos 

a) Criar o logótipo: 25 ANOS MOINHOS; 

b) Envolver a comunidade desta freguesia na comemoração da efeméride através da atividade 

artística. 

 

2 – Entidade Promotora 

A entidade promotora deste concurso é a Junta de Freguesia de Moinhos da Gândara. 

 

3 – Destinatários 

a)  O concurso destina-se a todos os fregueses residentes ou não residentes na freguesia; 

a.1) Os não residentes deverão constar como eleitores neste círculo eleitoral; 
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b)   Os participantes menores de idade deverão entregar declaração de consentimento 

informado   assinado pelos responsáveis em anexo à candidatura; 

c)   Cada participante, ao concorrer, assumirá o compromisso de conhecer e cumprir este 

Regulamento e acatar as decisões do Júri; 

d)   Cada participante poderá concorrer com um máximo de duas propostas autónomas. 

 

Artigo 3º 

Conteúdo das Candidaturas 

1 – Requisitos 

a)  As propostas apresentadas a concurso deverão conter:  

1)  Formulário de candidatura para identificação do proponente (ver anexo I);  

2) Memória descritiva e justificativa da opção apresentada, constituída por texto que 

descreva sucintamente o conceito do trabalho desenvolvido; 

 3) Todas as propostas, sob pena de exclusão, deverão ser apresentadas sob a forma de 

desenho, em folha A4 ou desenho digital impresso em folha A4, sendo em ambos os casos 

apresentados com uma margem de 2 cm;  

b)  As propostas de logótipo em desenho serão apresentadas no seu original; 

c)  As propostas digitais serão apresentadas em impressão a cores; 

d)  No caso das propostas em desenho digital, o autor deverá fornecê-las também em ficheiro 

informático desde que em formato vetorial de preferência não proprietário.  

Formatos preferenciais: SVG (Scalable Vector Graphics); CGM (Computer Graphics Metafile); 

e)  As propostas do logotipo não poderão fazer qualquer referência aos autores, que deverão 

ser unicamente identificados no formulário de candidatura e as propostas exclusivamente 

identificadas sob pseudónimo e/ou número atribuído ao trabalho pelo júri do concurso; 

f) Todas as propostas deverão ser acompanhas do documento “Declaração de Acordo” 

preenchido (ver anexo I), cedendo todos os direitos de uso e reprodução em todos os 

documentos que a Junta de Freguesia considere necessário realizar, utilizando total ou 

parcialmente os elementos apresentados que podem ser adaptados em função da sua utilização. 

(esta declaração apenas terá validade para a proposta vencedora); 

g) Os elementos referidos nas caraterísticas das propostas deverão ser enviados para o 

endereço de e-mail: geral@jf-moinhosdagandara.pt, com o seguinte assunto: “Concurso 

Logotipo 25 Anos Moinhos”, com identificação/nome do concorrente, na secretaria da Junta de 

Freguesia ou por correio para seguinte morada: Freguesia de Moinhos da Gândara, Rua 20 de 

junho, 33, Quinta dos Vigários, 3090-026 Moinhos da Gândara. 
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h) O prazo para o envio das propostas termina às 23h59 do dia 06 de abril de 2022, para as 

propostas enviadas por correio eletrónico, às 22h do dia 06 de abril para as propostas entregues 

na secretaria e com data de carimbo dos correios de 04 de abril de 2022, não sendo admitidas 

as propostas enviadas depois desses prazos. 

 

Artigo 4º 

Júri e Avaliação das propostas 

a) As propostas serão avaliadas pela população através da página do Facebook da Junta de 

Freguesia e por um júri antecipadamente designado; 

b) A ponderação do voto da população, que se fará através da contabilização do número de 

“Gosto” em cada proposta, será de 30% e a ponderação do Júri de 70%; 

c) A constituição do Júri é a seguinte: 

1) Os membros do Executivo; 

2) Pelos representantes das Associações da Freguesia (ACRDG, Mó Gândara e EmCantos 

AIT); 

3) Jovens nascidos em 1997; 

d) Compete ao Júri a abertura das propostas recebidas, a verificação da sua conformidade com    

os requisitos do concurso, a avaliação e seleção do trabalho vencedor; 

e) A metodologia de seleção dos trabalhos será determinada pelo Júri, devendo ser levados em 

consideração os seguintes critérios:  

1) Qualidade gráfica e adequação ao tema; 

2) Criatividade; 

3) Legibilidade e boa visibilidade em ambientes digitais; 

4) Boa capacidade de reprodução gráfica; 

5) Facilidade na redução/ampliação de formatos; 

f) Compete ao Júri excluir as propostas que não se encontrem em conformidade com o 

regulamento do concurso; 

g) Caso nenhum dos trabalhos preencha os requisitos mínimos de qualidade e usabilidade o júri 

reserva-se o direito de não deliberar vencedor; 

h) A Junta de Freguesia de Moinhos da Gândara reserva-se ao direito de utilizar total ou 

parcialmente os elementos da proposta vencedora e adaptá-la em função das suas 

necessidades, sempre respeitando o dever uso zeloso e respeitoso do logotipo; 

i) Das decisões do júri não haverá recurso nem reclamação. 
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Artigo 5º 

Prémios 

a)  Serão atribuídos às 3 melhores propostas, sendo eleito apenas o primeiro como logótipo da 

efeméride; 

b)  Será entregue a todos os concorrentes um certificado de participação; 

c)  Os resultados do concurso serão publicados no dia 18 do mês de abril de 2022, nos locais 

digitais da Junta de Freguesia: Site e Facebook; 

d)  Os concorrentes premiados serão informados dos resultados através de contacto telefónico e 

por correio eletrónico. 

 

Disposições Finais 

Todas as dúvidas, omissões ou reclamações resultantes da aplicação deste regulamento 

serão esclarecidas e resolvidas pelo Júri. 

 


