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Entrega dos trabalhos com Ficha de Obra contendo autorização dos representantes legais de 19 de
fevereiro a 12 de março de 2018 até às 19h00 na Loja Leitão & Irmão do Estoril sito na Av. Clotilde Nº 52
2765-266 Estoril

Exposição – De 22 de março a 9 de abril, na Galeria da Junta de Freguesia do Estoril situada na Rua de
Santa Rita n.º 45, 2765-281 Estoril.

Comunicação do Vencedor – Dia 8 de abril, pelas 15 horas, nos Jardins do Casino do Estoril.

Levantamento dos trabalhos – Os trabalhos deverão ser levantados pelos representantes dos autores a
partir de dia 11 de abril, na Loja Leitão & Irmão do Estoril.

Contactos e Informações:
Leitão & Irmão, Antigos Joalheiros da Coroa - Loja Estoril
Av Clotilde N 52, 2765-266 Estoril
Tel. 21 134 9608 Telm. 910 398 475
Email: ovosnoparque@leitao-irmao.com
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Com origem no Porto em finais do Sec. XVIII a Casa Leitão torna-se uma referência na Joalharia ao ser
nomeada em 1873 Ourives da Casa Imperial do Brasil e em 1887 Joalheiros da Coroa Portuguesa.
A nomeação de Joalheiros da Coroa Portuguesa leva a Casa Leitão do Porto para Lisboa, junto da Corte,
onde estabelece uma “moderna” oficina de ourives que se mantem em laboração nos dias de hoje.
Com 4 lojas entre Lisboa e Estoril a Casa Leitão representa carácter e qualidade em Joalharia,
nomeadamente Joalharia e Ourivesaria Portuguesa mantendo os processos tradicionais de manufatura
permanentemente atualizados, recorrendo às mais modernas técnicas de design e fabrico.
A coleção dos Ovos de Prata, na Casa Leitão, teve início numa encomenda da Rainha D. Amélia de um
pequeno ovo em ouro e esmalte. Desde então, criamos anualmente um novo modelo de ovo, em regra,
em prata cinzelada.
Este ano, a Leitão & Irmão pretende dar oportunidade aos mais jovens para se associarem à sua coleção
dos Ovos de Prata, e realizarem um trabalho que nos inspire na criação do ovo do ano de 2018, que irá
ser o premiado Vencedor do Concurso Ovos da Páscoa.

Técnica e Dimensões
Estes trabalhos deverão ser realizados de forma livre. Não existindo qualquer indicação técnica ou de
dimensões para efetuar o trabalho.

Destinatários
1º e 2º Ciclo do Ensino Básico
Todos os trabalhos entregues têm que vir identificados com a Ficha de Obra (em envelope fechado),
embalados e identificados com o Pseudónimo, e entregues até às 19h00 horas do dia 12 de março na
seguinte morada:
Loja Leitão & Irmão do Estoril: Av Clotilde n.º 52, 2765-266 Estoril

Exposição dos Trabalhos Ovo de Páscoa Leitão & Irmão, Antigos Joalheiros da Coroa
Os trabalhos irão ser expostos na Galeria da Junta de Freguesia do Estoril, de 22 de março a 9 de abril.

Júri do Prémio
Irá ser feita uma seleção dos trabalhos recebidos que irão ser expostos na Galeria da Junta de Freguesia
do Estoril, dependendo do número de trabalhos recebidos poderão ser expostos todos os trabalhos ou só
parte.
Esta seleção irá ser feita pelo Júri “Prémio Ovo da Páscoa”, a seu critério.
Dos trabalhos selecionados para exposição serão escolhidos aqueles que se distinguirem para o 1º, 2º e
3º lugar.

A atribuição dos prémios aos trabalhos selecionados para exposição será da responsabilidade do júri
“Prémio Ovo da Páscoa”, composto por 3 elementos.
O Júri decide por maioria dos votos dos seus membros, livremente e de acordo com o seu exclusivo
critério.
As decisões do Júri são definitivas e irrecorríveis.

Prémio “Ovo da Páscoa”
O “Prémio Ovo da Páscoa” Leitão & Irmão será:
1º Ciclo
1º Prémio - Ovo de Prata Leitão & Irmão e Bilhetes para o Jardim Zoológico (inclui agregado familiar)
2º e 3º Prémio - Bilhetes para o Jardim Zoológico (inclui agregado familiar)

2 º Ciclo
1º Prémio – Ovo de Prata Leitão & Irmão e um Kit de pintura
2º e 3º Prémio – Kit de pintura

Todos os trabalhos entregues terão direito a um Certificado de participação.
A cerimónia de entrega dos Prémios e Certificados será no dia 8 de abril, a partir das 15h00, nos Jardins
do Casino Estoril.

Levantamento das Obras
Nenhum trabalho poderá ser levantado antes do encerramento da exposição, devendo a sua recolha ser
feita a partir de 11 de abril, na loja Leitão & Irmão do Estoril: Av. Clotilde N 52, 2765-266 Estoril.

Autorização de reprodução
A participação no Concurso pressupõe a plena aceitação do presente Regulamento por parte dos
representantes legais dos participantes, bem como a autorização da menção dos seus nomes e
reprodução fotográfica ou digital dos trabalhos e dos participantes para a promoção e divulgação desta
iniciativa sem qualquer contrapartida e por tempo indeterminado.

Informações e Acompanhamento
Para esclarecimento de dúvidas relacionadas com este Concurso deverá ser contactada a Leitão & Irmão,
Antigos Joalheiros da Coroa, Loja do Estoril através do e-mail ovosnoparque@leitao-irmao.com
O Regulamento, Calendarização, Ficha de Obra encontram-se disponíveis no site da Leitão & Irmão
www.leitao-irmao.com

Casos Omissos
Os casos omissos neste Regulamento serão apreciados e decididos pela Organização do Prémio “Ovo da
Páscoa Leitão & Irmão, Antigos Joalheiros da Coroa” e da sua decisão não haverá recurso.
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Nome
E-mail ou contacto
Data de nascimento
Escola
Turma
Ciclo
Título da obra
Pseudónimo

Declaração de autorização:
__________________________________________(Representante Legal), titular do Cartão do Cidadão
n.º __________, válido até ______________ , pelo presente, declaramos que autorizo o meu filho menor
a participar no Concurso Prémio Ovo da Páscoa Leitão & Irmão e que aceito todos os termos e condições
elencadas no respetivo Regulamento, de que temos conhecimento.
Data
____________ _________________
(assinatura)

