
CONCURSO CARTAZ ANDANÇAS 2004 
 
1. A Associação PédeXumbo promove o concurso de criação 
do Cartaz do 9º Festival Internacional ANDANÇAS – 
Carvalhais 2004

2. O concurso é anónimo, pelo que os concorrentes 
deverão enviar os seus trabalhos identificados por um 
pseudónimo e acompanhados de um sobrescrito fechado, 
no interior do qual deverão constar os seguintes elementos 
respeitantes ao autor: nome; morada, telefone, email e nº 
de contribuinte. No exterior deste sobrescrito apenas 
poderá constar o pseudónimo que figura no verso do 
trabalho.  

3. O cartaz a editar terá o formato de 50cm X 70 cm, a 
duas ou a quatro cores (apresentar as duas possibilidades) 

e a sua imagem poderá ser aplicada noutros suportes gráficos como por exemplo: na capa do 
programa. Os trabalhos deverão ser apresentados em suporte informático e/ou (se enviados 
por correio) deverá ser apresentada uma cópia impressa em papel A4. 

4. Os elementos obrigatórios a constar no cartaz são os seguintes:

- ANDANÇAS  
- 9º Festival Internacional de Danças Populares 
- De 1 a 7 de Agosto 2004 
- Carvalhais – S. Pedro do Sul 
- + de 60 bailes / + de 90 oficinas de dança / + de 50 oficinas paralelas / 

concertos na capela 
- Actividades na Serra /Actividades para crianças 
- Informações: www.pedexumbo.com 

Com espaço previsto para colocação de logotipos 

5. Os trabalhos deverão ser enviados para: Associação PédeXumbo, Apartado 2195, 7001-
901 Évora, ou por email para: pedexumbo@pedexumbo.com, até à data limite de 5 de 
Junho de 2004.  

6. Para apreciação dos trabalhos será constituído um júri designado por deliberação da 
Associação PédeXumbo. O júri do concurso atribuirá um 1º Prémio. Se o júri do concurso 
entender não haver qualquer trabalho merecedor, poderá não ser atribuído qualquer prémio. 
Os resultados do concurso serão divulgados no dia 14 de Junho no site da Pédexumbo e o 
premiado será contactado directamente. 

8. Ao autor do trabalho premiado serão oferecidas 2 entradas para os 7 dias do Festival 
Andanças e 2 refeições por dia durante os 7 dias do festival (valor aproximado de €250) e 
poderá ser convidado a realizar os outros elementos gráficos do festival, com remuneração a 
acordar.  

9. A Pédexumbo reserva o direito de propriedade do trabalho premiado, assim como o de o 
editar no contexto do Festival Andanças.  

10. Qualquer omissão às presentes normas serão resolvidas pontualmente pela organização 
do concurso, não havendo lugar a recurso de qualquer decisão tomada desta forma. 

Para qualquer esclarecimento contactar: 
Pédexumbo 
Tel.: 266 732 504 
e-mail: pedexumbo@pedexumbo.com 

http://www.pedexumbo.com/
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