Serviço Nacional de Acólitos
Secretariado Nacional de Liturgia
Santuário de Fátima – Apartado 31
2496‐908 FÁTIMA
Tel. 249 533 327
Fax 249 533 343
E‐mail: acolitos@liturgia.pt

REGULAMENTO DO CONCURSO PARA A
CRIAÇÃO DO LOGÓTIPO DO SERVIÇO NACIONAL DE ACÓLITOS
1. Promotor e Objectivos
O Serviço Nacional de Acólitos (SNA) leva a efeito um concurso para a criação
do logótipo deste serviço. Pretende‐se seleccionar um logótipo dinâmico, que realce
alguns dos seguintes aspectos:
‐ A missão do acólito;
‐ Beato Francisco Marto, Padroeiro dos acólitos portugueses;
‐ O âmbito nacional;
‐ O Logótipo deve com ter a expressão “Serviço Nacional de Acólitos” ou “SNA”.
2. Disposições Gerais
O logótipo escolhido para o SNA será utilizado nos seus documentos,
formulários, cartazes e outros materiais de divulgação, e será aplicado no
desenvolvimento dos projectos e iniciativas levadas a efeito por este Serviço, como
sejam páginas Web e outros suportes.
3. Participantes
a) Podem concorrer pessoas individuais ou associações/grupos, residentes ou
com sede no território nacional. Os concorrentes individuais deverão ser acólitos.
b) Os concorrentes individuais, ou associações/grupos, poderão apresentar
mais do que uma proposta, devendo nesse caso escolher uma que represente o grupo e
as restantes devem ser apresentadas como autónomas.
c) Os concorrentes são responsáveis pela originalidade dos trabalhos
apresentados, garantem a sua autoria e assumem toda a responsabilidade decorrente
de reclamações de terceiros no que diz respeito a direitos de autor e direitos
resultantes.
d) Ao participar no concurso, os concorrentes afirmam conhecer e aceitar o
presente regulamento.
4. Características das propostas
Os autores deverão ter em conta que este trabalho deve ser feito de forma a
ser usado tanto numa dimensão de 2cm x 2cm, como para um cartaz A3 ou A4.
Os trabalhos apresentados a concurso deverão ser constituídos pelos seguintes
elementos:
a) Suporte principal da candidatura, constituída pelo Logótipo “Serviço
Nacional de Acólitos” – uma versão a preto e branco e uma versão a cores.
• Versão em suporte digital dos elementos referidos em a), de
preferência em desenho vectorial EPS. Serão igualmente aceites os
formatos FH, SVG e AI (Consultar informação no final do regulamento)
• Ou trabalhos manuais, os mesmos deverão ser enviados por correio.
Estes trabalhos, devido às suas características, poderão ser enviados
para um tratamento vectorial.

d) Memória descritiva do trabalho, constituída por um texto que descreva
sucintamente o conceito desenvolvido no trabalho, num máximo de 1000 caracteres.
5. Identificação das propostas
A identificação das propostas deverá ser feita da seguinte forma:
• Nome Completo do Concorrente ou da Associação/Grupo
• No caso de ser uma Associação/Grupo, indicar também os dados
completos do responsável.
• Morada Completa
• Contacto Telefónico
• Correio electrónico
6. Envio das propostas
Os trabalhos poderão ser enviados até ao dia 15 de Fevereiro de 2010 das
seguintes formas:
Email: acolitos@liturgia.pt
Carta: Serviço Nacional de Acólitos
Secretariado Nacional de Liturgia
Santuário de Fátima – Apartado 31
2496‐908 FÁTIMA
Tel. 249 533 327
Fax 249 533 343
Se for enviado por e‐mail: enviar todo o material (ver ponto 4) num ficheiro zip.
Caso o trabalho seja enviado por correio: se for manual ter atenção à forma
como o mesmo é acondicionado, se for digital, deve ser incluído num CD ou pen drive.
7. Avaliação das propostas
a) Os trabalhos serão avaliados por um Júri, constituído para o efeito pelo SNA,
composto por: Director da Secretariado Nacional de Liturgia, Director do SNA, dois
Designers gráficos profissionais (exteriores ao concurso) e um representante de uma
editora. Estes elementos são convidados pelo SNA.
b) Compete ao Júri a abertura das propostas recebidas, a verificação da
conformidade das propostas com os requisitos do concurso e a avaliação dos trabalhos
aceites.
c) O Júri tomará em consideração os seguintes critérios:
‐ Criatividade
‐ Qualidade
‐ Adequação ao tema
‐ Legibilidade e boa visibilidade em ambientes digitais
‐ Boa capacidade de reprodução gráfica
‐ Facilidade na redução/ampliação de formatos
‐ Facilidade e flexibilidade na adaptação para diversas necessidades.
d) Na sequência da escolha efectuada pelo Júri será atribuído o prémio do
concurso.
e) Compete ao Júri excluir as propostas que não se encontrem em
conformidade com o regulamento do concurso.
f) Sem prejuízo da atribuição do prémio do concurso, caso nenhum dos
trabalhos apresentados preencha requisitos mínimos de qualidade e usabilidade, o Júri
poderá aconselhar o SNA no sentido de não adoptar o trabalho vencedor como
logótipo do SNA.
g) Das decisões do júri não haverá recurso nem reclamação.
8. Prémio

a) Será entregue um prémio ao autor do logótipo vencedor bem como um
diploma representativo.
b) Os restantes participantes receberão um diploma de participação no
concurso.
c) Os melhores trabalhos poderão ser publicados e apresentados em outras
iniciativas do SNA.
9. Direitos de Propriedade
Ao participar no concurso, os concorrentes declaram ceder ao SNA os direitos
de propriedade dos trabalhos seleccionados e aceitar o seu uso no âmbito referido nos
pontos 2 e 8.b).
10. Anúncio de resultados
a) O resultado do concurso será anunciado na Peregrinação Nacional de
Acólitos, a decorrer no dia 1 de Maio de 2010, no Santuário de Fátima.
b) Os concorrentes premiados serão informados dos resultados através de
contacto telefónico e por carta para a morada indicada na proposta.

Contamos com vossa criatividade! Mãos à obra!

Informações sobre desenho vectorial – formato digital:
O que é o desenho vectorial? http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenho_vetorial
O que é o EPS? http://pt.wikipedia.org/wiki/EPS
O que é o SVG? http://pt.wikipedia.org/wiki/SVG
O que é o FH? http://pt.wikipedia.org/wiki/Macromedia_Freehand
O que é o AI? http://pt.wikipedia.org/wiki/Illustrator

