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CONCURSO DE EXPRESSÃO ESCRITA 

REGULAMENTO 

Enquadramento 

Com o objetivo de incentivar e divulgar novos talentos na arte da escrita, integrado no Plano de Atividades de 

2020, no Eixo de Cultura, entende o CCD Cascais lançar um concurso de expressão escrita de uma ” Coletânea 

de Contos e Poesias – De Nós para Nós” de  trabalhos inéditos nas modalidades de prosa (conto) e poesia, no 

sentido de promover a escrita, incentivar a criatividade literária e divulgar novos talentos literários.  

Artigo 1º- Objetivo e Tema 

1. O presente concurso destina -se a premiar trabalhos inéditos nas modalidades de prosa (conto) e poesia, no 

sentido de promover a escrita, incentivar a criatividade literária e divulgar novos talentos literários. 

2. Entende -se por trabalho inédito qualquer escrito que nunca tenha sido publicado/divulgado em blogues, 

internet, livros, revistas, jornais ou qualquer outro meio de informação e conhecimento. 

Artigo 2.º- Da participação 

1) Poderão participar no concurso os sócios efetivos do CCD Cascais. 

2) Os trabalhos a apresentar serão subordinados às seguintes normas:  

a) A participação pode ser individual ou em grupo, sendo ambas as situações reportadas aos participantes; 

 b) Só poderão ser submetidos a concurso textos inéditos; 

d) Cada participante poderá apresentar apenas um trabalho em cada modalidade, sendo que no caso da 

poesia, pode ser apresentado um conjunto de poemas desde que os mesmos apresentem um fio condutor 

coerente e se mantenham dentro da temática proposta;  

e) O texto será obrigatoriamente redigido em língua portuguesa, tendo no máximo 10.000 caracteres, 

incluindo espaços em caso de prosa e de 150 a 2000 carateres em caso de poesia.;  

 f) Deverão, obrigatoriamente, ser apresentados dois exemplares de cada trabalho, impressos em folha 

branca, formato A4, a preto, tamanho 12, legível;  

g) Deve igualmente ser enviada uma cópia do trabalho premiado em formato digital editável, (pen drive ou CD) 

para a edição;  

h) Os trabalhos deverão, obrigatoriamente, ser remetidos conforme as seguintes disposições: 

i. O envelope exterior, adiante designado de envelope 1, é o envelope que é entregue nos serviços de 

expedição postal e deverá cumprir os requisitos exigidos, nomeadamente o nome e morada do 

concorrente; 



                                       

2 
CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DO PESSOAL DO MUNICÍPIO DE CASCAIS Complexo Multiserviços da Câmara Municipal de Cascais,  

Edifício Social, 2º Piso,  Estrada de Manique, nº1830, 2645 -131 Alcabideche   
Telm. 967376025  | escritorio@ccdcascais.pt | www.ccdcascais.pt |NIF 501084770 

ii. Dentro do envelope 1, haverá outro envelope devidamente fechado, o envelope 2, identificado no rosto 

obrigatoriamente pelo pseudónimo, pelo título da obra a concurso e o género literário a que concorre, 

contendo no seu interior os seguintes elementos, uma folha de rosto, contendo o pseudónimo, o título  

iii. do trabalho e o género literário; 

i) As obras a concurso não podem conter qualquer informação nos cabeçalhos, rodapé e outro local da folha 

que permita diferenciar o trabalho, incluindo o nome do pseudónimo, a não ser na folha de rosto; 

c) Qualquer indício de plágio será punível com a exclusão do trabalho; 

3) Serão admitidas as obras enviadas até às 18horas do dia 30 de outubro, juntamente com o formulário de 

inscrição disponível no site wwwccdcascais. 

4) pt. 

Artigo 3.º Critérios de apreciação 

 Os trabalhos apresentados a concurso serão apreciados de acordo com os seguintes critérios: 

 a) Enquadramento temático;  

b) Organização das ideias/coerência e coesão do texto;  

c) Criatividade/inovação;  

d) Estilística literária/estrutura do texto;  

e) Qualidade literária. 

Artigo 4.º Prémios 

1. Será premiado o melhor trabalho, em cada género literário. 

2. Ao trabalho literário que pela sua qualidade literária mais se distinga em cada categoria, entre os trabalhos 

apresentados a concurso, será atribuído: 

a) Um prémio pecuniário de 200 euros; 

b) A publicação na “Coletânea de Contos e Poesia- De Nós para Nós”, em livro, promovido pelo CCD; 

c) 10 Cópias grátis da publicação; 

d) Oferta do livro, “Como Escrever um Livro e Conseguir que uma Editora o publique, da Texto Editores, 

e ou “Contos Tradicionais Portugueses” de Adolfo Coelho, Z. Consiglieri Pedroso, Teófilo Braga, José 

Leite de Vasconcelos e Ana de Castro Osório. 

3. Os autores dos trabalhos premiados serão contactados pelo júri do concurso. 

 

Artigo 5.º Avaliação e Seleção 

1. As candidaturas são submetidas ao exame do júri, que seleciona um vencedor e até três menções honrosas. 

O júri reserva-se o direito, caso assim o decida, de não atribuir a totalidade dos prémios previstos. 
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2. O júri dá especial atenção à originalidade, à qualidade da escrita, à coerência e transposição do tema para a 

atualidade. 

3. A decisão do júri é soberana e não sujeita a reclamação. 

4. A divulgação dos resultados do concurso será publicada na página oficial do CCD Cascais. 

 

Artigo 6. Júri 

1. Todos os elementos do júri e outros elementos, cuja presença no mesmo seja considerada relevante para o 

Concurso, serão selecionados pela direção do CCD. 

2. O júri selecionará os premiados, dentro dos trabalhos apresentados. 

3. Havendo menos de 12 concorrentes, o júri reserva-se o direito de atribuir prémios somente se a qualidade dos 

Contos e Poesias assim o justificar. 

4. Os Contos e Poesias identificados com os respetivos pseudónimos serão entregues ao júri em formato digital. 

Só após seleção dos premiados, serão identificados os autores. 

5. O Júri avaliará as obras quanto à sua originalidade, estrutura de texto e enredo. 

6. Os elementos que fazem parte do júri não poderão participar no concurso e estão sujeitos ao dever de sigilo 

dos resultados. 

7. Caberá ao júri decidir sobre os casos omissos e dúvidas suscitadas pelo presente Regulamento, nos termos 

definidos no artigo 9º do presente Regulamento.  

8. A decisão do júri não é suscetível de recurso. 

 

Artigo 7.º - Direitos intelectuais/Direitos de autor/Direitos de utilização 

1. O participante garante que o conto e ou poesia a concurso é da sua autoria, responsabilizando-se pelo seu 

conteúdo, e que a respetiva publicação não infringe quaisquer direitos de autor, direitos conexos ou direitos 

de propriedade industrial de terceiros. 

2. O participante responsabiliza-se perante o CCD Cascais, bem como perante quaisquer terceiros, por todos 

os eventuais danos causados pela divulgação da sua participação. 

3. O CCD Cascais não se responsabiliza por quaisquer violações de direitos de autor ou outras praticadas pelos 

participantes no âmbito do presente concurso. 

4. Ao CCD Cascais é concedido o direito de publicação, parcial ou integral, dos contos e poesias premiados, no 

âmbito da edição da Coletânea Contos e Poesia. 

5. Os direitos de autor dos trabalhos premiados ficam consignados ao CCD Cascais, por tempo indeterminado.  

6. Os autores dos trabalhos concorrentes consentem na divulgação e utilização dos mesmos, de forma gratuita 

e intemporal, em qualquer atividade ou publicação tutelada ou apoiada pelo CCD Cascais. 

 

Artigo 8.º- Divulgação dos Resultados e Prémios 

1. Os resultados serão comunicados nos canais de comunicação do CCD, sendo os premiados informados via 

email ou telefone e os prémios serão entregues em data a confirmar. 
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2. Os Contos apresentadas a concurso não serão devolvidas e passarão a integrar o espólio do CCD, que as 

poderá utilizar em exposições, publicações ou outras edições, sempre mencionando o autor dos mesmos. 

 

Artigo 9.º- Disposições Gerais 

1. A inscrição implica automaticamente a aceitação das condições desse Regulamento, bem como a autorização 

para a publicação das obras inscritas nos meios de comunicação do CCD, do livro que o CCD vai promover, 

da coletânea de contos e poesia, que obtenham prémio neste concurso.  

2. O autor assume total responsabilidade pela autoria, podendo responder por plágio, cópia indevida e demais 

crimes previstos em lei.  

3. O não cumprimento de qualquer item do regulamento implicará na desclassificação automática da obra 

inscrita. 

4. Os trabalhos inscritos não serão devolvidos. 

5. Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos por deliberação conjunta do júri e da direção do CCD. 

6. A participação neste concurso implica a aceitação na íntegra deste regulamento, sem reservas. 

7. Eventuais esclarecimentos devem ser solicitados ao júri nomeado. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovado em reunião direção em 20 julho 2020. 

 


