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O concurso para a conceção da identidade gráfica da Casa da Música Jorge Peixinho, é uma 
iniciativa do Município do Montijo e tem como objetivo o desenvolvimento de uma proposta criativa de 
identidade gráfica, para utilização nos mais variados contextos no plano institucional, promocional e 
comunicacional.

A Câmara Municipal do Montijo irá abrir ao público um novo equipamento coletivo de excelência, 
que engloba áreas naturais e edificadas: a Casa da Música Jorge Peixinho, que se destina a uma 
utilização cultural e de ensino.

O equipamento vai albergar no primeiro andar um espaço expositivo do espólio do Maestro Jorge 
Peixinho, figura de primeira linha no panorama musical e cultural do séc. XX, viabilizando o acervo 
ao público e aos investigadores, integrando também a criação de espaços destinados à realização de 
espetáculos na área da música, da representação e expressão artística.

A reabilitação do conjunto natural e edificado da Quinta das Nascentes, inserido no Corredor Verde 
Urbano do Montijo, vem reforçar a convivialidade e propicia uma fruição como espaço de natureza e 
de lazer.

No seu conjunto, a Casa da Música Jorge Peixinho possui um elevado potencial enquanto 
equipamento de uso coletivo na vertente cultural, em simbiose com a envolvente natural existente e a 
valorizar, disponibilizando aos cidadãos um novo polo de revitalização urbana.

Aliando a tradição à inovação, deseja-se que este espaço tenha um papel central na oferta de 
produtos culturais de qualidade, dotando o concelho de uma programação tanto cúmplice, quanto 
desafiante.

A identidade corporativa da Casa da Música Jorge Peixinho, deverá por tudo isto refletir o seu meio 
envolvente, a sua história e os objetivos de difusão cultural para que foi estruturada.
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1. Objetivos do Concurso

a) O Concurso tem como principal objetivo a criação da identidade gráfica – símbolo e logótipo da 
Casa da Música Jorge Peixinho.

b) A imagem gráfica deverá ser contemporânea, de fácil apreensão e leitura e passível de aplicação 
em diferentes suportes. Deverá ainda prever a presença de outras imagens gráficas associadas, 
nomeadamente de cariz institucional.

c) A imagem gráfica deverá incluir a designação do equipamento, “Casa da Música Jorge Peixinho”.

2. Destinatários

a) O concurso é aberto a todos os cidadãos de nacionalidade portuguesa ou com residência em 
Portugal com formação superior na área do Design de Comunicação cujos planos curriculares 
permitam o desenvolvimento das competências técnicas necessárias para a concretização da criação 
da marca e da sua aplicabilidade em múltiplos meios e formatos, bem como a criação do Manual de 
Normas da marca que defina, entre outras especificidades, a elasticidade que lhe é permitida;

b) A participação no concurso é aberta a ateliers ou pessoas singulares, podendo estas concorrer a 
título individual ou associadas em grupo;

c) Os candidatos poderão apresentar apenas uma proposta a concurso.



3. Apresentação das Propostas

O concurso é constituído por duas fases:

a) Fase 1: Desenvolvimento da Proposta

A proposta deve ser apresentada sobre suportes rígidos, em formato A3, com os seguintes elementos:

- Memória descritiva com os dados que considerarem convenientes para melhor entendimento do 
projeto, em formato A4 com um máximo de 3 páginas.
- Versão a cores e versão a p/b (com o respetivo negativo) e versões que apresentem a potencialidade 
de redução e ampliação da imagem base;

Aplicações da imagem em:

• Estacionário; 
• Layout de Newsletter (HTML);
• Folheto/Flyer; 
• Bilhete;
• Sinalética (direcional e informativa);
• Poster/cartaz;
• Outros suportes adicionais até ao máximo de 5 (não obrigatório)

Os trabalhos deverão ser entregues/enviados também em condições de visionamento, por Pen USB ou CD, em 
formatos jpeg e pdf, contendo os elementos gráficos referidos anteriormente. 

Identidade Gráfica 
Casa da Música Jorge Peixinho

Normas de Participação



b) Fase 2: Apresentação da Proposta

A proposta deverá ser enviada em invólucro fechado com as indicações no exterior: Concurso para 
a Imagem Gráfica da Casa da Música Jorge Peixinho e um pseudónimo escolhido pelo candidato. O 
mesmo pseudónimo deverá ser colocado em todos os suportes criados pelo candidato.

A proposta deverá conter:

• PROJETO: Conter os elementos referidos na fase de Desenvolvimento da Proposta;
•  DOCUMENTOS: Os candidatos devem entregar, juntamente com o projeto, um conjunto de dados, 
inseridos em envelope fechado (no seu exterior deve vir mencionado o pseudónimo e a palavra 
DOCUMENTOS) contendo o seguinte:

(1) Ficha de Candidatura – anexo II
(2) Declaração de originalidade - anexo III
(3) Breve apresentação / portfólio

As propostas devem ser entregues em mão ou remetidas por correio, de dia 6 de janeiro até ao dia 4 
de fevereiro de 2023, no serviço de Expediente Geral e Arquivo no seguinte horário: 9h30 – 12h30 e 
14h00 –17h30, na morada da Câmara Municipal do Montijo, Edifício Paços do Concelho – 2870-352 
Montijo.

Se o envio das candidaturas for feito por correio, o carimbo deverá ter, no máximo, a data do último 
dia do prazo previsto para entrega. Serão excluídas aquelas que não cumpram estas condições.
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4. Condições de Exclusão

Serão excluídos do presente concurso:
• As propostas, ou quaisquer documentos de apresentação obrigatória recebidos após a data limite 
fixada para a sua apresentação.
• As propostas que não cumpram as formalidades previstas nas Normas de Participação 

5. Impedimentos e Incompatibilidades

Para além dos impedimentos e das incompatibilidades de natureza legal, não poderão concorrer 
quaisquer membros do Júri ou trabalhadores da Câmara Municipal do Montijo, direta ou indiretamente 
designadamente, através de qualquer sociedade, gabinete, atelier ou qualquer estrutura ainda que 
de natureza informal, na qual detenham participação social, desempenhem cargo social, mantenham 
relação de trabalho ou de mera colaboração.

6. Avaliação

a) As propostas submetidas a Concurso serão objeto de uma primeira análise e seleção através de um 
Júri constituído por cinco elementos: 

- Um representante do Executivo Municipal;
- Um docente da Faculdade de Belas Artes de Lisboa;
- Um representante externo na área das artes plásticas; 
- Um representante do meio artístico local;
- Um representante do Gabinete de Comunicação e Relações Públicas da Câmara Municipal do 
Montijo.
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b) Caberá ao júri a análise das propostas de acordo com os seguintes critérios de
avaliação:

• Adequabilidade das propostas aos objetivos;
• Inovação e criatividade;
•  Funcionalidade/versatilidade nas aplicações previstas.
• Originalidade da proposta.

c) Todas as propostas devem ser entregues para avaliação do júri sob anonimato.

d) Da finalização dos trabalhos de seleção resulta a publicação de uma ata com os resultados, 
assinada por todos os membros do júri.

e) As decisões do júri não são objeto de recurso.

f) O júri reserva-se ao direito de excluir peças que não cumpram o pedido ou que não sejam originais.

h) O júri reserva-se ao direito de não atribuir qualquer prémio por razões devidamente justificadas.

7. Prémio

a) Ao autor da proposta vencedora será atribuído um prémio no valor de 3000€ (três mil euros);
O vencedor do concurso será contactado diretamente pela Câmara Municipal do Montijo.

b) Nesta verba está incluído o desenvolvimento do Manual de Normas (anexo I) que deverá ser 
enviado à Câmara Municipal do Montijo no prazo máximo de 2 semanas após comunicação do 
vencedor.
c) Juntamente com este Manual deverão ser entregues as artes finais das peças desenvolvidas e os 
ficheiros editáveis em formato AI;



8. Calendário

O concurso terá as seguintes fases:

a) Lançamento do concurso dia 3 de janeiro de 2023;
b) Período de questões e esclarecimentos até 10 janeiro; 
c) Apresentação de propostas até 4 de fevereiro;
d) Análise das propostas e publicação dos resultados até 15 de fevereiro;

9. Informações e esclarecimentos

Os pedidos de esclarecimento podem ser dirigidos por escrito à Câmara Municipal do Montijo, através 
do seguinte endereço de correio eletrónico: gcrp@mun-montijo.pt

10. Direitos

a) As partes acordam e reconhecem que uma vez comunicado e atribuído o prémio, os direitos de 
autor e/ou direitos de propriedade industrial, que possam estar associados à Identidade Gráfica 
vencedora, e respetivas aplicações, são na totalidade, e definitivamente, da exclusiva titularidade da 
Câmara Municipal do Montijo, tendo esta o direito exclusivo de as fruir e utilizar em Portugal ou em 
qualquer país, incluindo a faculdade de as expor, reproduzir, divulgar e explorar economicamente por 
qualquer forma, direta ou indiretamente.

b) Os direitos morais, tal como previsto por lei, permanecerão na titularidade dos seus autores.
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c) A Câmara Municipal do Montijo poderá utilizar os elementos da proposta vencedora, em novos 
suportes ou espaços para além dos identificados nesta fase da convocatória aberta, respeitando o 
Manual de Normas de Aplicação de Identidade Gráfica criado para o efeito.

11. Disposições Finais

a) É da responsabilidade dos seus autores a originalidade do projeto apresentado.

b) A resolução de todas as situações omissas será da competência da Câmara Municipal do Montijo.

c) A participação dos candidatos implica a aceitação plena das Normas de Participação.
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