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Regulamento 

 

I – INTRODUÇÃO  
 

1. O “IV Concurso Literário Coração Azul” é uma iniciativa dinamizada pela Coração Azul – 

Associação Juvenil de Apoio aos Animais, em parceria com a Fundação Jorge Antunes, com o 

Agrupamento de Escolas de Infias-Vizela, com o Agrupamento de Escolas de Caldas de Vizela, com o 

Colégio Vizela, com o Instituto Silva Monteiro e com o Agrupamento Virgínia Moura. A Loja “Opticália 

Vizela” associa-se novamente ao concurso bem como a Câmara Municipal de Vizela e o Instituto 

Português do Desporto e Juventude. 

2.  O concurso que tem como objectivo desenvolver o pensamento e a escrita juvenil em torno 

da temática dos animais. Incrementar o gosto pela escrita e estimular os pequenos autores a colocar 

no papel a sua imaginação e criatividade são outros factores que se pretende promover.  

 

II – DESTINATÁRIOS  
 

1. O concurso destina-se aos jovens até aos 12 anos de idade, residentes ou não, no concelho de 

Vizela.  

2. Os participantes comprometem-se a conhecer e cumprir o presente Regulamento.  

 

III – PRÉMIOS  
 

1. O “IV Concurso Literário Coração Azul” atribui os seguintes prémios:  

a) 1º Prémio – Tablet; 

b) 2º Prémio – Óculos de Sol; 

c) 3º Prémio – Telemóvel. 

Os três contos vencedores serão lidos e apresentados posteriormente numa cerimónia de entrega de 

prémios na Fundação Jorge Antunes. Poderão ainda haver prémios literários suplementares em 

forma de surpresa. 

 

 

IV – ENTREGA DE CANDIDATURAS  
 

1.Os candidatos devem apresentar ou enviar o texto original (em papel de forma legível ou em 

formato digital) e ainda uma folha com as suas indicações pessoais (nome e morada completos e 

número de telefone do encarregado de educação).  

2. As candidaturas devem ser entregues até às 21h00, do dia 07 de Março (sábado) de 2015, 

obedecendo a uma das seguintes formas de entrega:  

a) Envio por email para: a.coracao.azul@gmail.com;  

b) Via correio (conta a data do carimbo dos CTT) através de carta, com aviso de recepção, com o 

seguinte destinatário:  
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V – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS TRABALHOS  
 

 

1.Cada candidato pode apresentar até três trabalhos, cumprindo as seguintes especificações técnicas, 

sob pena de exclusão:  

a) O texto a concurso deve obedecer obrigatoriamente ao género conto;  

b) É obrigatória a alusão aos animais no texto, podendo esta ser de várias naturezas, ficando ao 

critério do/a(s) autor/a(s);  

c) O texto não deverá ultrapassar as 3 páginas A4.  

 

 

VI – CRITÉRIOS DE APRECIAÇÃO  
 

1. Os trabalhos admitidos serão avaliados, de acordo com os seguintes critérios de apreciação, numa 

escala de 1 a 5 pontos:  

a) Originalidade e Criatividade;  

b) Qualidade Literária;  

c) Organização;  

d) Coerência e coesão do texto;  

e) Obediência às características do género de conto;  

f) Cumprimento das imposições técnicas do ponto V.  

 

2. Em caso de empate, a escolha será efectuada de acordo com a cotação obtida, pelos trabalhos, no 

critério da Originalidade e Criatividade.  

 

 

VII – JÚRI  
 

1. Os elementos do júri serão constituídos por: 

- Representante da Coração Azul 

- Representante da Fundação Jorge Antunes 

- Representante do Agrupamento de Escolas de Infias-Vizela 

- Representante do Agrupamento de Escolas de Caldas de Vizela 

- Representante do Colégio Vizela 

- Representante do Instituto Silva Monteiro 

- Representante do Agrupamento Virgínia Moura 

2. Caso os trabalhos não apresentem qualidade, o Júri reserva-se ao direito de não atribuir prémio.  

3. Compete ao Júri decidir sobre os casos omissos deste Regulamento.  

4. Das decisões do Júri não haverá recurso.  

 

 

VIII – DIVULGAÇÃO DOS PREMIADOS  
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1.Após decisão do júri proceder-se-á à notificação dos premiados.  

 

 

IX – DIREITOS DE AUTOR  
 

1. Não é permitido plágio.  

2. Poderão ser feitas adaptações e readaptações, desde que indicadas, embora sejam valorizados os 

textos inéditos.  

 

 

X – DIREITOS DE UTILIZAÇÃO  
 

Os trabalhos não serão devolvidos aos concorrentes e os seus autores autorizam a divulgação e 

utilização dos textos em toda e qualquer actividade promovida pela Coração Azul – Associação 

Juvenil de Apoio aos Animais.  

 

 

Em caso de dúvida: Coração Azul – Associação Juvenil de Apoio aos Animais  

Tel.: 926429702  

Email: a.coração.azul@gmail.com  

Site: www.acoracaoazul.blogspot.com 

 


