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20º Aniversário da Rede Social de Cascais

Passatempo
de Ilustração
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O presente passatempo de ilustrações/desenhos infantis insere-se na celebração dos 20 
anos da Rede Social de Cascais, que integra 116 organizações da área social e trabalham 
pelo bem-estar da população, desde a infância até às pessoas idosas, através de uma 
multiplicidade de serviços.

No âmbito destas comemorações, irá ser produzido um gelado Santini “Rede Social”, a 
apresentar publicamente no evento de encerramento do 20º aniversário que se realizará 
no início de junho.

Com esta parceria entre a Câmara Municipal de Cascais, a Rede Social e o Santini, 
pretende-se celebrar os 20 anos da Rede Social e a cultura de trabalho em parceria entre 
as organizações da área social em Cascais. 

Pretende-se que os cascalenses conheçam melhor as organizações sociais de Cascais, 
as respostas existentes bem como o reconhecimento dos seus profissionais. 

Os trabalhos ilustrativos devem simbolizar o que vos faz feliz/sorrir e o que interpretam 
das palavras: união; família; laços; dar as mãos; energia positiva; cooperação; paz e 
solidariedade. 

Temos uma única contrapartida: sendo uma parceria com o Santini, o desenho não pode 
ter nenhum gelado.  

Os trabalhos ilustrativos devem ser produzidos em dimensão 2D, em tamanho A4, 
recorrendo a desenho, pintura, recorte, colagem ou impressão. 
Os trabalhos serão posteriormente digitalizados. 

Objetivo

Tema

Características dos trabalhos – técnicas e dimensões

O passatempo visa envolver a comunidade escolar que frequenta o 1º Ciclo nas Escolas 
Públicas e Privadas do Concelho de Cascais, através da realização de ilustrações sobre 
ideias-chave que estão associadas ao trabalho em rede das organizações sociais.

Os trabalhos ilustrativos devem ser realizados por turma.

Destinatários



As Escolas que queiram participar neste passatempo devem preencher devidamente e 
enviar a Ficha de Inscrição até dia 28 de abril para ver.fredericoalmeida@cm-cascais.pt, 
onde indicarão as turmas com que pretendem participar e o respetivo responsável da 
escola.

A seleção dos trabalhos para a realização do passatempo de ilustração e da respetiva 
exposição é da competência do Júri definido. 

Coordenação com as Escolas

Seleção dos trabalhos ilustrativos

Prazos

Lançamento do concurso 22 de abril
Envio das Fichas de Inscrição Até 28 de abril
Entrega de Candidaturas 6 de maio
Escolha dos trabalhos vencedores 9 a 11 de maio
Divulgação dos vencedores 16 de maio

Os trabalhos ilustrativos devem ser colocados em envelopes selados, devidamente 
identificados pela turma, Escola e Agrupamento que frequentam. 

Os trabalhos serão recolhidos pela Câmara Municipal de Cascais, no dia 6 de maio, em 
cada Escola.

Entrega dos trabalhos ilustrativos

A premiação dos trabalhos ilustrativos será da responsabilidade do Júri do passatempo.

O Júri deste passatempo é composto pelo Presidente da Fundação Dom Luís I, Professor 
Dr. Salvato Telles de Menezes, pela Provedora da Santa Casa da Misericórdia de Cascais, 
Dra. Isabel Miguéns e por um representante do Santini, Dra. Marta Botton.

Composição do Júri
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O(s) trabalho(s) vencedor(es) será(ão) utilizado(s) nos materiais de comunicação deste 
evento, nomeadamente nos sacos reutilizáveis que estarão disponíveis/entregues 
aquando da compra do gelado da Rede Social, nos guardanapeiros e nas cintas das 
caixas dos gelados Santini da Rede Social.

Cada Aluno, Professor e respetivo Diretor de Agrupamento do(s) trabalho(s) vencedor(es) 
terão direito a um diploma e receberá(ão) uma caixa de 1L de gelado Santini com o sabor 
da época da Rede Social.
 
No dia do lançamento do gelado e do encerramento do 20º aniversário da Rede Social 
terá lugar uma exposição que, de acordo com a capacidade do local, reunirá o maior 
número de trabalhos selecionados pelo Júri. 

A cerimónia da entrega dos diplomas e dos prémios decorrerá em data e hora a anunciar.

Os autores participantes autorizam a menção da turma, Escola e Agrupamento que 
frequentam e reprodução fotográfica e/ou gráfica dos seus trabalhos para promoção e 
divulgação desta iniciativa.

Para esclarecimentos e informações adicionais relativamente a este passatempo deverá 
ser contactado o Gabinete do Vereador Frederico Pinho de Almeida através do contacto 
de e-mail ver.fredericoalmeida@cm-cascais.pt e/ou 214815163. 

O Guião e Ficha de Inscrição encontram-se disponíveis no site da Rede Social de Cascais 
https://www.redesocialcascais.net/ 

Prémio

Autorizações e Reprodução

Informações/Esclarecimentos 

REDE
SOCIAL
CASCAIS
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