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Regulamento do concurso 
 

1. Tema 
O concurso está subordinado ao tema «Viagens à volta da minha terra» e deve ser 

composto por uma apresentação escrita e gráfica dos locais de interesse cultural e/ou 

histórico, pontos de lazer do concelho do Seixal, de Lisboa e de outros locais da 

península de Setúbal. 

 

2. Destinatários 
Destina-se a estudantes dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e secundário do 

concelho do Seixal. 

  

3. Objetivos  
Desenvolver o espírito artístico, a partir da criação de roteiros de 

viagens/passeios/visitas. 

      Promover a criação de álbuns, diários de viagens, reproduções fotográficas, crónicas 

e relatos, entre outros. Memória gráfica de objetos recolhidos ou construídos a partir 

das visitas/passeios.  

  

4. Condições e modo de participação  
a) As participações são coletivas, não podendo a constituição dos grupos ultrapassar 

os 4 elementos; 

b) Cada grupo pode participar com a apresentação de um único trabalho e cada 

elemento deve integrar apenas um grupo; 

c) Os trabalhos a concurso devem ser produções originais, não tendo já figurado em 

concursos literários ou similares, reservando-se a organização no direito de rejeitar 

produções, ou parte delas, que já tenham sido publicadas ou feito parte de trabalhos 

académicos; 

d) Os roteiros não têm formatos definidos, podem ser entregues em formato de álbum, 

num suporte CD, com artefactos diversos que promovam a valorização do trabalho. 

Podem ser acrescentadas peças e/ou imagens recolhidas nos locais, com respetivas 

descrições; 

e) Todos os trabalhos devem ter um título e os grupos devem participar com 

pseudónimos, não devendo mencionar a identificação da autoria. Os trabalhos devem 

ser entregues acompanhados de um envelope fechado, no qual deve constar apenas 

o título do trabalho no exterior, e no interior os dados pessoais dos autores, nome do 
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trabalho, nome da escola, identificação dos participantes (nome, contacto telefónico e 

endereço eletrónico), nome de um professor responsável (contacto telefónico e 

endereço eletrónico). 

 
5. Critérios de avaliação  

A avaliação dos trabalhos é feita com base nos seguintes critérios: criatividade, 

originalidade, boa descrição dos locais e das atividades, ausência de erros gramaticais 

e boa associação imagem/texto. Valoriza-se por isso uma boa apresentação estética e 

uma boa compreensão escrita. 

 

6. Fases do concurso  
a) A data limite para a entrega dos roteiros é o dia 17 de abril de 2015, 

estabelecendo-se como local de entrega a Biblioteca Municipal do Seixal, no 

horário das 10 às 20.30 horas; 

b) Avaliação; 

c) A lista de premiados é publicada a dia 29 de abril, podendo ser consultada no site 

da biblioteca (biblioteca.cm-seixal.pt), no Seixal Boletim Municipal e na Biblioteca 

Municipal, através do telefone 210 976 100; 
d) A cerimónia de entrega dos prémios realiza-se na Biblioteca Municipal do Seixal no 

dia 9 de maio, pelas 16 horas. 

  

7. Júri 
A equipa do júri é constituída por: 

                – Presidente de júri, 1 elemento da Divisão de Biblioteca Municipal (DBM); 

                – 1 elemento da Divisão de Ação Cultural (DAC); 

                – 1 elemento da Divisão de Desenvolvimento Económico e Promoção do Turismo 

(DDEPT); 

                – 1 elemento da Divisão de Produção de Conteúdos (DPC); 

                – 1 professor de Educação Visual e Tecnológica; 

                – 1 professor de Língua Portuguesa. 
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8. Prémios 
Os grupos participantes habilitam-se a ganhar os seguintes prémios por classificação: 

 

Classificação Prémios 

1.º lugar Curso de escrita criativa 

Edições municipais (1 exemplar por 

participante) 

 

2.º lugar Curso de escrita criativa 

Edições municipais (1 exemplar por 

participante) 

 

3.º lugar Curso de escrita criativa 

Edições municipais (1 exemplar por 

participante) 

 

Todos os alunos receberão um livro das edições da Câmara Municipal do Seixal como 

prémio de participação. 

 

9. Exposição  
Dos trabalhos a concurso, resultará uma exposição a estar patente na Biblioteca 

Municipal do Seixal, entre 5 e 17 de maio, no período de funcionamento da mesma. 

Posteriormente, os trabalhos vencedores estrão patentes no Polo de Amora, no qual 

ficará patente entre os dias 19 e 29 de maio. 

 

10. Contactos para informações 

Os interessados devem entrar em contacto com o serviço do Espaço Jovem da 

Biblioteca para eventuais esclarecimentos e entrega de trabalhos. Podem, ainda, 

contactar a animadora cultural Paula Salema através do telefone 210 976 100 ou 

endereços eletrónicos paula.salema@cm-seixal.pt / biblioteca.jovem@cm-seixal.pt.  

 

11. Disposições gerais  
Todos os casos omissos neste regulamento serão decididos pelo júri. 
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