
VAIS ARRISCAR OU RISCAR?  



A Ajudaris é uma associação particular de 

carácter social (Registo de IPSS 06/09) e 

humanitário de âmbito nacional, sem fins 

lucrativos, considerada de utilidade pública 

desde 2008. Através dos vários projetos de 

intervenção social que desenvolve, - http://

www.ajudaris.org/ - a Ajudaris procura 

combater a pobreza e a exclusão social 

através da educação e da capacitação. 

No seguimento do impacto das “Histórias da 

Ajudaris” a nível nacional, criamos o projeto 

“Ar(riscar)?”. O concurso é SIMPLES: 

consiste na elaboração de uma ilustração 

original.   

         CONCEITO 

PÚBLICO-ALVO 

Este é um projeto aberto à participação de 

todos os alunos inscritos no secundário 

(10.º/11.º/12.º), que frequentem escolas 

públicas, privadas e escolas profissionais 

acreditadas em qualquer modalidade.   

A) Fomentar o sucesso escolar e combater 

o abandono escolar através da arte; 

b) Encontrar novos talentos na área da 

ilustração; 

c) Promover a reflexão acerca de temas da 

actualidade; 

d) Desenvolver a capacidade de expressão 

artística; 

OBJETIVOS  

           INSCRIÇÃO 

Através do preenchimento de um 

formulário disponível on-line através do 

link https://goo.gl/r6I6lY até dia 19 de  

Abril de 2017. 

PROCEDIMENTO 

Não serão admitidos outros formatos ou 

forma de apresentação de obras, sendo esse 

facto motivo de exclusão. 

À Ajudaris está reservado o direito de 

publicar os trabalhos premiados, não 

podendo os concorrentes fazê-lo por si. 

As ilustrações originais enviadas a concurso 

e selecionadas pelo júri como Finalistas para 

exposição no evento não serão devolvidas. 

Os Finalistas autorizam a utilização de 

imagens das suas obras, com referência aos 

autores, para fins de publicitação e 

divulgação do Encontro no seu portal da 

Internet, rede social Facebook, meios de 

comunicação, imprensa e outros, sempre 

com o objetivo da prossecução da missão da 

Ajudaris.  

        SELEÇÃO 

1. Os trabalhos do juri decorrerão 

previsivelmente entre os dias 1 de Junho 

e 5 de Junho de 2017. 

2. Numa primeira fase, o Júri selecionará 

12 Finalistas entre os vários 

participantes, de entre os quais 3 jovens 

ilustradores.  

3. Os vencedores serão anunciados até dia 

10 de Junho de 2017. 

A técnica e o suporte a utilizar são livres; 

Cada trabalho deve respeitar 

escrupulosamente as dimensões 25 cm x 25 

cm. No caso da utilização de técnicas 

mistas nas obras a enviar, a espessura 

máxima de ilustração, incluindo o suporte, 

é de 2 cm; 

Todas as obras enviadas deverão ser 

identificadas no seu verso com o nome do 

ilustrador, e enviadas para 

projetos@ajudaris.org.  

A obra original poderá ser entregue 

presencialmente na sede da Ajudaris até às 

19 horas do dia 20 de Maio de 2017.  

Caso não seja possível a entrega presencial, 

os professores/alunos, devem, até à mesma 

data (evidenciada no carimbo dos correios), 

enviar os originais para a morada da 

Ajudaris.  

A participação só se torna efetiva assim 

que os professores/alunos enviem um e-

mail contendo os seguintes documentos: 

1. Fotografias da obra enviada, em 

formato JPEG com resolução mínima 

de 300 dpis. 

2. 3 a 4 linhas sobre as suas obras.  

 

 

DIREITOS DE AUTOR 

O tema da ilustração é os  “Refugiados”, 

deixando ao aluno o critério livre de 

escolher a técnica e o suporte de desenho. 

         TEMA 

Praça da Alegria 10 

4000-027 Porto 

Telefone: 222 013 159   

http://www.ajudaris.org/
http://www.ajudaris.org/

