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CONCURSO DE IDEIAS PARA A CRIAÇÃO DO LOGÓTIPO DA 
V ULTREIA MUNDIAL DOS CURSILHOS DE CRISTANDADE 

 

REGULAMENTO 
 
Breve enquadramento 
 

O Comité Executivo do Organismo Mundial dos Cursilhos de Cristandade (OMCC), com sede em Portugal, tomou a 
iniciativa de realizar a V Ultreia Mundial dos Cursilhos de Cristandade, que terá lugar em Fátima, Portugal, no dia 6 de 
Maio de 2017, data que em simultâneo se comemoram os 100 anos do nascimento de Eduardo Bonnín de Aguiló, 4 de 
Maio de 1917, e os 100 anos das primeiras aparições de Nossa Senhora aos três pastorinhos de Fátima, 13 de Maio de 
1917. 
 

Para dar corpo à imagem da V Ultreia Mundial, decidimos lançar um desafio aos cursilhistas de todo o mundo, e apelar 
às ideias e à criatividade de toda a família cursilhista, com o lançamento de um concurso de ideias para a criação do 
logótipo da V Ultreia Mundial.  

 
1. Objectivo 
 

1.1. O presente concurso tem como objectivo a criação do logótipo da V Ultreia Mundial dos Cursilhos de Cristandade, 
sobe o lema: “É Hora dos Cursilhos”, e com três conceitos base: Cristo, Pessoa e Amizade. 
1.2. O presente concurso tem por objectivo promover e apelar à participação dos cursilhistas de todo o mundo, 
estimular e premiar a imaginação e a capacidade criativa de toda a família cursilhista. 
1.3. O presente concurso visa seleccionar o logótipo da V Ultreia Mundial dos Cursilhos de Cristandade, o qual será 
utilizado, entre outros, nos seguintes suportes e de divulgação: 

a) Imagem gráfica e documentos da V Ultreia Mundial dos Cursilhos de Cristandade; 
b) Cartazes, folhetos, brochuras e qualquer outro tipo de material promocional da V Ultreia Mundial dos 
Cursilhos de Cristandade; 
c) Quaisquer outros elementos, em suporte de papel, digital ou multimédia, nomeamente, elementos ou 
materiais de divulgação (Internet) da V Ultreia Mundial dos Cursilhos de Cristandade. 
 

2. Destinatários 
 

2.1. O concurso destina-se exclusivamente a todos os que tenham passado por um Cursilho de Cristandade, devendo 
as propostas ser apresentadas em nome individual. Os participantes poderão apresentar mais do que uma proposta, 
devendo, nesse caso, apresentá-las como candidaturas autónomas. 
2.2. Os participantes são responsáveis pela originalidade dos trabalhos apresentados, garantem a sua autoria e 
assumem toda a responsabilidade decorrente de reclamações de terceiros no que diz respeito a direitos de autor e 
direitos conexos. 
2.3. Ao participar no concurso os concorrentes declaram conhecer e aceitar os termos do presente Regulamento. 
 

3. Características das Propostas 
 

3.1. Os trabalhos apresentados deverão expor características que reflictam e identifiquem uma imagem universal da V 
Ultreia Mundial dos Cursilhos de Cristandade, devendo ser apresentados em suporte digital (ficheiro Pdf ou Jpeg, e em 
ficheiros editáveis, sendo enviados por mail ou por outra via electrónica) de envio de ficheiros, juntando os seguintes 
elementos: 
a) O número de cores do logótipo está limitado a 4 (CMYK); 
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b) Elementos gráficos do logótipo em dois tamanhos diferentes, um grande e um pequeno, devendo este último 
apresentar um mínimo de 5 cm; 
c) Memória descritiva e justificativa da opção apresentada, constituída por um texto que descreva sucintamente o 
conceito desenvolvido no trabalho. 
 

4. Apresentação e Identificação dos trabalhos 
 

4.1. Os trabalhos apresentados a concurso não podem conter indicações pessoais, ou qualquer elemento que os 
permita identificar com um grupo internacional ou país.  
4.2. Os trabalhos deverão permitir a sua plena utilização em diferentes suportes, sem perda de definição, mesmo 
quando reduzido ou ampliado. 
4.3. Os trabalhos deverão ser enviados, identificados e acompanhados da respectiva Ficha de Inscrição e Declaração, 
que segue em anexo, para Comité Executivo do Organismo Mundial dos Cursilhos de Cristandade, para os e-mails: 
 

omcc.charism@gmail.com e omcc.portugal@gmail.com. 
 

5. Prazos de entrega das propostas 
 

5.1. O prazo de entrega das propostas termina no dia 31 de Abril (quinta-feira) de 2016. 
 

6. Júri 
 

6.1. O júri é composto pelos membros do Comité Executivo do Organismo Mundial dos Cursilhos de Cristandade. 
6.2. Compete ao Júri a abertura das propostas recebidas, a verificação da conformidade das propostas com os 
requisitos do concurso, a avaliação dos trabalhos aceites. 
6.3. A decisão do Júri é soberana, excluindo-se a possibilidade de recurso. 
6.4. O Júri reserva o direito de não atribuir qualquer prémio caso considere que a qualidade dos trabalhos não o 
justifique, caso não haja trabalhos em número suficiente para efectivar o concurso. 
6.5. Compete ao Júri excluir as propostas que não se encontrem em conformidade com o Regulamento do concurso. 
 

7. Critérios para apreciação dos trabalhos 
 

7.1. A metodologia de avaliação dos trabalhos será determinada pelo júri, devendo ser levados em consideração os 
seguintes critérios: 
a) Criatividade/Inovação; 
b) Qualidade artística; 
c) Coerência e coesão; 
d) Adequação ao objectivo do concurso; 
e) Alusão aos elementos referidos. 
 

8. Prémios 
 

8.1. Este concurso concederá um prémio para o logótipo vencedor. 
8.2. O prémio será uma placa alusiva ao vencedor do concurso e os custos de alojamento em Fátima (para duas 
pessoas em dois dias) para a participação na V Ultreia Mundial. 
 

9. Direitos de Propriedade 
 

9.1. Ao participar no concurso, os concorrentes declaram ceder ao Comité Executivo do OMCC, os direitos de 
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propriedade dos trabalhos enviados. 
9.2. As propostas enviadas a concurso não serão devolvidas, podendo os mais relevantes ser objecto de exposição na V 
Ultreia Mundial. 
 

10. Publicação dos Resultados 
 

10.1. Os resultados do concurso serão publicados na página da Internet do OMCC, em data a designar. 
10.2. O concorrente vencedor será informado do resultado através do contacto de e-mail, registado na Ficha de 
Inscrição (anexada a este Regulamento). 
 

11. Disposições finais 
 

11.1. Todas as dúvidas omissões ou reclamações resultantes da aplicação deste Regulamento serão esclarecidas e 
resolvidas pelo Comité Executivo do OMCC 
11.2. Em caso de dúvidas pode contactar-nos através dos e-mail´s: 
 

omcc.charism@gmail.com  ou  omcc.portugal@gmail.com 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

Nome: ______________________________________________________ Idade: _________ 
Morada: ____________________________________________________________________ 
E-mail: _____________________________________ Contacto Telefónico: ______________ 
Data de Entrega: _____/_____/_____ 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 

Termo de Autorização e Publicação e Cessão de Direitos de Autor 
 

Eu (nome completo) ______________________________________________, portador do Bilhete de 
Identidade/Cartão de Cidadão nº _______________, com a validade de ___/___/___ (dia/mês/ano), residente em 
________________________________, declaro que, tendo concorrido ao Concurso de Ideias para a “Criação do 
Logótipo da V Ultreia Mundial dos Cursilhos de Cristandade, autorizo, no caso de ser premiado, que o referido logótipo 
passe a ser propriedade do Comité Executivo do Organismo Mundial de Cursilhos de Cristandade. 
Concomitantemente, declaro estar ciente das normas inerentes ao regulamento do concurso e que cedo, pelo 
presente Termo de Autorização e Publicação e Cessão de Direitos de Autor, qualquer direito de autor proveniente da 
participação neste concurso ao Comité Executivo do OMCC. 
 

____ de ____________ de 2016 
 
 

________________________________ 
(Assinatura do Autor) 
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Atribuída a Frances Ruppert a “Wolfgang Medal” 
Regensburg, Alemanha 
 

Frances Ruppert, cursilhista há mais de 50 anos e sempre muito activa no Movimento de Cursilhos de Cristandade, 

foi condecorada, em 24 de Janeiro, pelo Bispo D. Rudolf Voderholzer, com a “Wolfgang Medal”, que é o mais alto 

galardão honorífico atribuído a leigos na Diocese de Regensburg. 

 
Frances trabalhou em equipas de dirigentes em numerosos Cursilhos, em que muitos participantes tiveram 

oportunidade de se encontrar com Jesus Cristo e reconhecê-Lo como seu Amigo. Ela teve igualmente um importante 

papel no desenvolvimento e crescimento do Movimento de Cursilhos de Cristandade. 

Frances fez o seu Cursilho nos Estados Unidos da América, onde ajudou a desenvolver os cursilhos para senhoras. 

Depois do seu regresso à Alemanha, integrou-se na Escola de Dirigentes da sua Diocese (Regensburg) e foi 

fundamental na introdução e evolução dos Cursilhos em muitas dioceses alemãs e da Republica Checa. 

Também foi membro da Equipa Coordenadora Nacional da Alemanha (CAD), e a nível internacional Frances serviu 

como Presidente do Grupo Europeu (GECC) e foi Presidente do Organismo Mundial de Cursilhos de Cristandade 

(OMCC) desde 1998 até 2002. 

Foi durante o seu mandato que foi apresentado o primeiro rascunho dos Estatutos do OMCC. 

A sua dedicação ao Cristianismo ultrapassa a participação no Movimento de Cursilhos. Só a título de exemplo: Frances 

participou também muito activamente no movimento “Juntos pela Europa”, uma iniciativa ecuménica de comunidades 

cristãs de diversas igrejas, que tem como objectivo aprofundar o conhecimento de cada uma delas e a conciliação das 

suas diferenças num respeito e apoio mútuos.  

Tudo isto sem esquecer as actividades na sua comunidade de residência: o serviço na sua paróquia de Landshut, as 

Ultreias da comunidade cursilhista local, e finalmente, junto da sua grande família. 

Todos os que têm a oportunidade de conhecer a Frances ficam profundamente impressionados com a sua dedicação, a 

sua paixão e sua personalidade carismática.  

Na verdade ela merece este reconhecimento honorífico e todos nós partilhamos da sua alegria. 

Parabéns! 

Christa e Josef Vilsmeier 
 

Esta justa homenagem é igualmente partilhada pelo Comité Executivo do OMCC que saúda e felicita a Frances Ruppert 

¡DE COLORES! 


