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CBS – Novo nome 

 

Sandô (山道) – caminho da montanha. 

“Many paths lead up the mountain, but at the top we all look at the same bright 

moon.” 
(São muitos os caminhos montanha acima, mas uma vez no topo, 

todos olham para a mesma lua brilhante.) 

Ikkyu  

(Poeta budista zen japonês, 1394–1481) 

 

 

 

Imagem gentilmente cedida por Grégory Cortecero (http://www.sharingsumie.com/) 
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A perseguição de um objetivo pode comparar-se a um caminho de montanha: a 

difícil subida coloca à prova quem sobe e exorta, a cada metro percorrido, uma 

maior determinação e coragem.  

O caminho da montanha é também o caminho que seguimos em tudo o que, na 

vida, requer uma aprendizagem, uma adaptação. Dificil no ínício, onde nos sentimos 

esmagados não só pela imponência da imagem que se estende à nossa frente, mas 

também pelo tamanho da tarefa que se adivinha. Então, lentamente, passo a passo, 

damo-nos conta que nos encontramos cada vez mais alto e mais próximos do que 

queremos atingir.  

É este caminho que trilhamos e que continuamos a trilhar que nos deslumbra com a 

sua infindável riqueza. Na verdade, uma vez chegados ao cimo, acreditamos que 

teremos consciência da ilusão do término dessa viagem.  

É com este espírito, associado ao espaço geográfico que nos identifica desde o 

nosso nascimento (a serra de Sintra) que nos vemos na Arte do Bonsai, com o seu 

vasto leque de experiências e múltiplas maneiras de o percorrer. Com diferentes 

graus de satisfação, mas com a mesma postura de aprendizagem, a mesma 

curiosidade e o mesmo respeito pelas necessidades de sentir a Arte do Bonsai, quer 

individual quer coletivamente.  

* * * 

É assim que nos identificamos e que, mantendo a nossa sigla (CBS), adotamos um 

novo nome: Clube Bonsai Sandô. 

Para concretizar o início deste novo ciclo, necessitamos de associar ao novo nome 

um novo logótipo. Até lá, permanecemos numa fase de transição. 

É pois, com o mote da renovação, no dia do equinócio da Primavera, que lançamos 

o desafio para a criação do novo logotipo para o CBS. 

Com base no texto e imagem apresentados, convidamos quem estiver interessado a 

participar no concurso cujas regras se descrevem seguidamente. 

 

* * * 

  



© Todos os direitos de copyright reservados ao Clube Bonsai Sintra. 

 Proibida a cópia total, ou parcial, dos conteúdos.  
 Para autorização contactar o clube. 

CBS - Novo nome - Concurso de propostas para imagens do novo logótipo   Pág. 3/4 

CONCURSO DE PROPOSTAS PARA IMAGEM DE LOGÓTIPO DO CBS - 2013 

 

Condições de participação para qualquer imagem proposta para logotipo do CBS: 

1. Deve fazer alusão aos objetivos implícitos no texto de apresentação da 

alteração de nome do clube (Sandô: caminho da montanha), podendo ser 

inspirado na imagem de Grégory Cortecero associada; 

2. Pode ser apresentado em qualquer formato de imagem, desde que permita 

ser importado para o photoshop (ou para o adobe ilustrator) para eventuais 

alterações e/ou adaptações; 

3. Deve ter características gráficas inerentes a logotipos; 

4. Não pode ter sido utilizado nunca por qualquer entidade, no âmbito do 

Bonsai ou em qualquer outro; 

5. A imagem classificada em 1º lugar passará, imediatamente, a ser propriedade 

do atual Clube Bonsai de Sintra, para todos os efeitos, sem qualquer outra 

retribuição ao seu Autor, podendo ser alterado e/ou adaptado para efeitos 

de oficialização do futuro logotipo; 

6. Todos os participantes autorizam o CBS a publicar as imagens propostas 

para concurso, nos meios que forem considerados adequados para 

divulgação do concurso e respetivos resultados. 

 

Prémios: 

1º. Lugar 

1 inscrição no CBS: joia + quota de 1 ano  

(caso se trate de um sócio existente, o equivalente em liquidação de quotas). 

Oferta a todos os participantes 

1 avental ou 1 T-shirt com o logótipo atual do CBS (ofertas limitadas ao stock 

existente e atribuídas por ordem de chegada das propostas à caixa de correio 

eletrónico do Clube) 
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Procedimentos: 

- Recepção de propostas pelo e-mail (clubebonsaisintra@gmail.com), até 19 de abril 

de 2013; 

- Avaliação prévia das propostas apresentadas, pela Direcção do CBS, a fim de 

verificar que cumpriram as normas do Concurso, até 21 de abril de 2013; 

- A identificação dos Participantes terá tratamento confidencial por parte da 

Direcção, sendo atribuído a cada um deles um número de identificação da sua 

Proposta. 

- As propostas irão a votação pública entre o dia 21 de abril e o dia 17 de maio, sendo 

os meios de divulgação para o efeito o site do Clube e a página do Facebook. 

- Na votação, as imagens serão apenas identificadas com o seu número de ordem na 

admissão. Na comunicação definitiva dos Premiados serão identificados os 

respectivos Autores, a menos que os próprios expressem o contrário. 

- As três imagens mais votadas pelo público serão avaliadas pela Direção, de modo a 

escolher a vencedora, que será divulgada  no solstício de verão, a 21 de junho. 

 


