
REGULAMENTO: !
O concurso destina-se a todos os jovens dos 15 aos 30 anos, alunos de escolas 
secundárias e das Faculdades de Arquitectura convidadas para o efeito e Rotaractistas. !

1) Os temas e técnicas de execução são livres, e, cada participante, no bloco de 
desenho que lhe é facultado no início do concurso pelo Rotary Clube Lisboa 
Norte, poderá fazer vários desenhos.  

            Apenas dois desenhos no máximo, serão considerados para o concurso ( a  
            Escolha é feita pelo próprio participante) !

2) O concurso realizar-se-á no dia 12 de Abril, das 11.00 h ás 13,30horas, na 
Praça do Principe Real, em Lisboa.  

            O ponto de encontro, para distribuição dos cadernos destinados á execução  
            dos trabalhos, será na Praça do Principe Real, junto do Quiosque do lado 
            direito da Praça, a partir das 10.30h. 
    !!!

3) As inscrições para o concurso terão de ser efectuadas até ao dia 31 de 
Março de 2014, através do email: rclisboanorte@gmail.com , com os dados 
referidos na alínea 10) deste regulamento. !

4) Será da competência do Júri deste concurso, a selecção dos trabalhos 
premiados. !

5) O Júri, cuja nomeação é da responsabilidade do ROTARY CLUBE LISBOA 
NORTE, é composto por 5 elementos. !

6) Serão atribuídos 3 prémios e ainda, distinguidos com menções honrosas, um 
total de 3 trabalhos. !

7)  Da decisão do Júri não haverá recurso. !
8) O Rotary Clube Lisboa Norte compromete-se a tratar com o maior zelo e 

cuidados as obras (cadernos recebidos). !
9) A data limite para a entrega dos desenhos (em caderno fornecido pelo Rotary 

Clube Lisboa Norte), será o próprio dia do concurso até ás 13.30 horas. !
10)Os cadernos deverão ser assinados por cada participante, com a respectiva 

identificação, em que deverá constar: !
            Nome: 

Idade: 

mailto:rclisboanorte@gmail.com


Estabelecimento de ensino: 
Clube rotário ( rotaracte): 
Morada do participante: 
Telefone: 
Endereço electrónico: 

      
11)a) Os trabalhos apresentados a concurso deverão salvaguardar os direitos de  
           autor ;              

            b) Os trabalhos seleccionados para classificação pelo júri poderão ser  
                expostos e/ou publicados, no todo ou em parte pelo Rotary Clube Lisboa 
                Norte no âmbito de acções de carácter cultural/pedagógico e como forma  
                de servir os objectivos do movimento Rotário, ficando devidamente  
                salvaguardados os direitos de autor. 
	  	  	  	  	  	  	  	  
      12) A entrega dos prémios aos nomeados realizar-se-á, no dia 17 de Maio, pelas  
            11.30h, no Auditório da Ordem dos Arquitectos, na Travessa do  
            Carvalho, nº 23 ( perto do Cais do sodré ) 
        
      !!!!!
13) Os trabalhos serão entregues aos participantes, posteriormente, em data a  
anunciar. 
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