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CONCURSO INTERNACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS “ALEGRIAS E DORES DE SÃO 

JOSÉ” organizado por ocasião do Ano Jubilar de São José  

 

 

 

1. Organizador: 

- Escola Básica Pública  Bolesław Krzywousty em Wolin 

 

2. Coorganizadores: 

- Departamento de Educação Católica da Arquidiocese de Szczecin-Kamień 

- Paróquia Católica Latina de São Nicolau de Mira em Wolin  

- Município de Wolin 

 

3. Patrocínio de honra: 

Embaixador da República da Polónia junto da Santa Sé e Ordem Soberana e Militar de Malta, 

Senhor Janusz Kotański 

Diretora Distrital de Educação no distrito Zachodniopomorskie  

Senhora Magdalena Zarębska-Kulesza 

Arcebispo Metropolita da Arquidiocese de Szczecin-Kamień 

Sua Excelência Dom Andrzej Dzięga 

 

4. Parceiros mediáticos: 

Rádio Plus Szczecin 

Revista Semanal Niedziela com o suplemento Kościół nad Odrą i Bałtykiem (A Igreja às 

Margens do Rio Oder e na Costa Báltica) 

 

5. Parceiros do Concurso: 

Totalizator Sportowy Ltda filial em Estetino 

Alba paramentos litúrgicos Tomasz Woźny 

Mercearia Wojciech Skorupa Grabowo 

 

6. Objetivos do concurso 

- aproximar o conteúdo da Carta Apostólica “Patris Corde” do Papa Francisco; 

- comemorar o 150. aniversario da declaração de são José como padroeiro universal da Igreja; 

- recordar as Sete Alegrias (entre outras: Mensagem do Anjo, Nascimento do Salvador, Santo 

Nome de Jesus, Efeitos da Redenção, Vida com Jesus e Maria na Nazaré, Encontro do Menino 

Jesus no Templo) e as Dores (entre outras: Dúvida de São José, Humildade do Nascimento de 

Jesus Cristo, Profecia de Simeão, Fuga para o Egito, Retorno do Egito). 

  

7. Destinatários do concurso: 

O concurso é aberto a alunos pré-escolares, de escolas básicas e secundárias da Polónia, assim 

como de outros países.  

 

8. Categorias em função da idade: 

- alunos até aos seis anos; 
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- alunos até aos 7-8 anos; 

- alunos até aos 9-10 anos; 

- alunos até aos 11-13 anos; 

- alunos até aos 14-15 anos; 

- alunos até aos até aos 16-18 anos;  

- alunos de escolas especiais; 

 

O dia 1 de maio de 2021 será o ponto de referência para a integração na categoria. 

 

9. Etapas do concurso: 

O concurso terá duas etapas: a etapa das escolas (paróquias) e a etapa central: 

 

a) etapa das escolas (paróquias) 

Informamos que só os três melhores trabalhos de cada escola (paróquia) podem ser qualificados 

para a etapa central. Cada participante pode apresentar apenas um trabalho realizado 

individualmente; 

- Os scans dos trabalhos de boa qualidade (formatos aceitáveis: PDF, JPG) e os formulários de 

participação deverão ser envidos num só email até ao dia 1 de maio de 2021, ou seja, até ao dia 

da solenidade de São José Artesão para o endereço konkurswolin@gmail.com. Os trabalhos 

que forem recebidos após este prazo não serão tidos em conta. 

- em caso de dúvidas façam o favor de contactar os organizadores 

 (coordenador do concurso +48 609 066 292, m.miczkula@gmail.com). 

 

b) etapa central:  

- Os membros do júri do concurso indicados pelos Organizadores avaliarão os trabalhos 

divididos em categorias segundo a idade dos participantes. Os resultados do concurso serão 

anunciados na página do Organizador até ao dia 19 de maio de 2021. 

  

10. Formatos do concurso: 

- Os alunos participantes deverão realizar um trabalho recorrendo às técnicas plásticas que 

represente as Alegrias ou as Dores de São José. Os trabalhos deverão ser feitos pelos próprios 

participantes que poderão usar técnicas planas no formato A4 (por exemplo: desenho, pintura, 

colagem, projeto gráfico, técnicas mistas etc.);  

 

Caberão aos organizadores todos os direitos sobre os trabalhos apresentados ao concurso. 

 

Prevê-se a atribuição de diplomas e prémios (material de desenho) para os autores dos melhores 

trabalhos. Os tutores receberão menções de agradecimento.  

 

A apresentação dos trabalhos ao concurso pressupõe a plena aceitação do presente regulamento 

cuja versão completa é acessível em inglês.  
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Anexo n. 1: 

Formulário de participação   (alunos menores de idade) 

CONCURSO INTERNACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS “ALEGRIAS E DORES DE SÃO JOSÉ” organizado 

por ocasião do Ano Jubilar de São José 

 

Preencha em letra maiúscula de imprensa  

 

Nome e apelido do aluno: ……………………  data do nascimento .…..…………… 

Categoria: …………………. 

 

Nome e apelido do tutor/professor: ….………………..……………  

telefone/e-mail: ………………..................... 

 

Nome e morada da escola: 

……………………………………….……………...……..……………………………………. 

……….……………………….….…………………………………………...……..…………... 

e-mail: ……………………………….…… telefone ……………………….……………… 

 

Autorizo o tratamento dos dados pessoais do meu filho/filha que constam neste formulário pela Escola 

Básica Pública Bolesław Krzywousty em Wolin no âmbito da organização do Concurso Internacional 

de Artes Plásticas “Alegrias e Dores de São José”. Afirmo que forneci voluntariamente os dados acima 

mencionados. Sei que tenho direito de solicitar o acesso aos meus dados pessoais e a edição destes. 

Afirmo que tomei conhecimento do Concurso e aceito-o na íntegra. 

…………………………………………. 

assinatura do pai ou mãe/ tutor legal 

Autorizo o tratamento dos meus dados pessoais que constam neste formulário pela Escola Básica 

Pública Bolesław Krzywousty em Wolin no âmbito da organização do Concurso Internacional de Artes 

Plásticas “Alegrias e Dores de São José”. Afirmo que forneci voluntariamente os dados acima 

mencionados. Sei que tenho direito de solicitar o acesso aos meus dados pessoais e a edição destes. 

Afirmo que tomei conhecimento do Concurso e aceito-o na íntegra. 

…………………………………………. 

        assinatura do professor  

 



4 
 

 

Anexo n. 2: 

Formulário de participação  (alunos maiores de idade) 

CONCURSO INTERNACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS “ALEGRIAS E DORES DE SÃO JOSÉ” organizado 

por ocasião do Ano Jubilar de São José 

 

Preencha em letra maiúscula de imprensa  

 

Nome e apelido do aluno: ……………………………data do nascimento: .…..…………… 

Categoria: ………………………….. 

 

Nome e apelido do tutor/professor:….………………..………………..…… 

telefone/e-mail: ………………................... 

 

Nome e morada da escola: 

……………………………………….……………...……..……………………………………. 

……….……………………….….…………………………………………...……..…………... 

e-mail:……………………………….…telefone: …………………………….……………… 

 

Autorizo o tratamento dos meus dados pessoais que constam neste formulário pela Escola Básica 

Pública Bolesław Krzywousty em Wolin no âmbito da organização do Concurso Internacional de Artes 

Plásticas “Alegrias e Dores de São José”. Afirmo que forneci voluntariamente os dados acima 

mencionados. Sei que tenho direito de solicitar o acesso aos meus dados pessoais e a edição destes. 

Afirmo que tomei conhecimento do Concurso e aceito-o na íntegra. 

…………………………………………. 

         Assinatura do aluno (maior de idade) 

Autorizo o tratamento dos meus dados pessoais que constam neste formulário pela Escola Básica 

Pública Bolesław Krzywousty em Wolin no âmbito da organização do Concurso Internacional de Artes 

Plásticas “Alegrias e Dores de São José”. Afirmo que forneci voluntariamente os dados acima 

mencionados. Sei que tenho direito de solicitar o acesso aos meus dados pessoais e a edição destes. 

Afirmo que tomei conhecimento do Concurso e aceito-o na íntegra. 

 

…………………………………………. 

              Assinatura do professor 


