
 

 

UM MURAL PARA JOÃO ABEL MANTA 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

1. Um Mural para João Abel Manta é um concurso único de pintura mural lançado 

durante a apresentação da exposição “O Retrato em João Abel Manta – Perfis para as 

Selectas”, uma organização do Município de Gouveia e Museu Municipal de Arte 

Moderna Abel Manta. 

2. Pretende homenagear o principal doador daquele Museu, divulgar às novas gerações a 

sua vasta obra gráfica e lembrar a todas as gerações momentos marcantes da história 

contemporânea portuguesa e mundial.  

3. Podem concorrer todos os artistas maiores de 18 anos, portugueses e estrangeiros 

residentes em Portugal. 

4. O concurso visa a intervenção num muro situado na Praça do Tribunal de Gouveia, 

ocupando uma área de 40m2 (4mx10m), com o seguinte enquadramento: 

 

 

 

1. Todos os trabalhos submetidos a concurso deverão ser originais e inspirar-se na obra 

gráfica de João Abel Manta, referenciando na composição 3 desenhos diferentes. 

2. Cada proposta terá de ser apresentada 

a. em tamanho A3 e formato PDF; 



 

b. acompanhada de uma simulação com integração da pintura mural no espaço 

de intervenção; 

c. com a respetiva memória descritiva. 

d. carregados em plataforma tipo WeTransfer, se, no seu conjunto, os ficheiros 

ultrapassarem 15MB. 

3. As propostas serão submetidas para o email: museu@cm-gouveia.pt, onde devem 

constar os elementos identificativos e de contacto do concorrente: nome, morada 

completa, numero de contribuinte, numero de telemóvel e endereço eletrónico.  

4. Todas as propostas terão de ser originais. 

5. O prazo limite para envio de propostas é até às 23h59 min do dia 2 de janeiro de 2023. 

6.  O trabalho vencedor será revelado no site Município de Gouveia www.cm-gouveia.pt a 

29 de janeiro de 2023, dia do 95º aniversário de João Abel Manta. 

7. Período de execução da pintura mural: 15 a 19 de maio de 2023. 

8. As propostas serão apreciadas por um júri constituído por: Dr. Pedro Piedade Marques, 

curador da exposição “O Retrato em João Abel Manta - Perfis para as Selectas”, que 

preside; Arquiteta Isabel Manta, filha de João Abel Manta; Vereador Permanente com 

o Pelouro da Cultura, Dr. José Nuno Santos. 

9. Os critérios de avaliação serão baseados no mérito artístico e adequação ao tema e à 

localização. 

10. O Júri pode decidir a não atribuição do prémio, se entender que nenhum dos trabalhos 

apresentados revela qualidade estética ou adequação ao tema e ao local, ou não 

cumpra os termos do presente regulamento. 

11. Da decisão do Júri não cabe recurso. 

12. Ao autor da pintura mural vencedora será atribuído o prémio de 2500€. 

13. A submissão dos trabalhos a concurso implica a aceitação das regras estabelecidas nas 

presentes normas de participação. 

14. A proposta e a pintura mural distinguida neste concurso serão pertença do Município 

de Gouveia, que reserva para si todos os direitos de autor, qualquer que seja a 

natureza desses direitos. 

15. Qualquer litígio decorrente da omissão ou má interpretação destas normas será 

resolvida pelo Júri do concurso. 

16. O Município de Gouveia poderá, em qualquer altura, introduzir alterações às presentes 

normas, de tal facto dando publicidade. 
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