
 

CONCURSO DE GRAFFITI 
REGULAMENTO 

 

1. Destinatários: Jovens até 25 anos de idade 

 

2. Tema: ALL Artes 

 

3. Inscrição 

 

A inscrição é totalmente gratuita. 

 

Os participantes deverão entregar-nos:  

 Dados pessoais: Nome, pseudónimo (opcional), idade, nacionalidade, 

morada, código postal, localidade, nº telefone, email, profissão e se tens 

experiência em graffiti de parede. 

 Trabalhos já realizados anteriormente  

 Projecto/maqueta do Graffiti que estás a pensar fazer para o concurso 

Os trabalhos devem ser entregues por email: projecto.allartes@gmail.com ou 

em mão na sede da ARAL, Rua Luís Piçarra nº 5AB, Alta de Lisboa, ATÉ AO 

DIA 14 DE NOVEMBRO. 

 Cada participante pode enviar até 3 trabalhos. 

 Cada trabalho deve ter um título relacionado com a temática do 

concurso. 

 

4. Trabalhos admitidos a concurso 

Os trabalhos seleccionados, pelos representantes das associações que 
promovem o projecto, serão divulgados na página de facebook do projecto e 
sujeitos a votação (por número de “likes”) entre dia 14 e dia 17 de Novembro.  

Apenas os 3 trabalhos mais votados serão contactados para serem graffitados 
no 19 de Novembro.  
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5. Material para execução dos Graffitis 

 Pedimos que os concorrentes sejam portadores de luvas e máscaras. 
 

 As latas de tinta serão oferecidas por nós. Os participantes deverão 
indicar as cores que utilizarão na execução dos graffiti, não 
ultrapassando as 7 cores. 
 
 

6. Execução dos Graffitis 
 

 Os Graffitis serão produzidos num painel de aparite com as seguintes 
dimensões: 180x250 cm (alt.x larg). 
 

 A produção dos Graffitis acontecerá durante um evento de HIP HOP, no 
dia 19 de Novembro, entre as 14h e as 17h30 no Centro Social da 
Musgueira, Alta de Lisboa. 
 
 

7. Exposição dos Graffitis 
 

 
 Dos três trabalhos o júri (graffiters convidados) escolherá o melhor, que 

receberá um prémio simbólico. 
 

 Os três trabalhos serão expostos em espaços das associações que 
promovem o projecto, bem como em eventos do ALL Artes, de música, 
dança e teatro. 
 

8. Divulgação dos Graffitis 
 

 Ao Projecto ALL Artes está reservado o direito de publicação dos 

trabalhos a Concurso, com o objectivo de promoção e divulgação. 

 

 Os concorrentes autorizam a menção do seu nome e a sua divulgação e 

exibição. 

 

 O ALL Artes compromete-se a mencionar sempre os nomes dos 

autores, nas utilizações que destes venha a fazer. 

 

 

Participa, surpreende-nos com a tua criatividade e ajuda-nos a 

promover o Graffiti como uma forma de expressão artística na 

Alta de Lisboa! 


