
 

 

Normas do concurso 

 

Secção 1 

Introdução 

O Concurso Literário Contos d’aMar é uma iniciativa conjunta da Escola Superior de 

Turismo e Tecnologia do Mar (ESTM), da Câmara Municipal de Peniche e dos 

Serviços de Documentação do Instituto Politécnico de Leiria (SDIPL).  

Esta iniciativa pretende promover a criatividade e valorizar as produções literárias da 

comunidade do concelho de Peniche. 

 

Secção 2 – Disposições gerais 

Artigo 1º 

Objetivos 

Este concurso tem como objetivos: 

(i) Criar ou consolidar hábitos de leitura e escrita. 

(ii) Estimular o espírito de iniciativa. 

(iii) Promover a escrita criativa. 

(iv) Valorizar a expressão escrita. 

Artigo 2º 

Entidades Promotoras 

As entidades promotoras são a Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar 

(ESTM), a Câmara Municipal de Peniche e os Serviços de Documentação do Instituto 

Politécnico de Leiria (SDIPL), em parceria. 

Artigo 3º 

Modalidade 

A modalidade literária neste concurso é o conto, tendo como tema central o mar. 

Artigo 4º 

Destinatários 

O concurso destina-se a todas as pessoas maiores de 18 anos, independentemente 

da nacionalidade, fluentes em língua portuguesa, residentes no concelho de Peniche. 

 



 

 

Artigo 5º 

Prémios 

1. Todos os participantes receberão um Certificado de Participação 

2. Serão premiados os três melhores contos. Os prémios serão os seguintes: 

a) 1º lugar Voucher de uma noite, para duas pessoas no Bukubaki Eco Surf 

Resort. 

b) 2º lugar Um conjunto de livros e CDs áudio (Edições CMP) 

 c) 3º lugar Um conjunto de livros e uma estatueta (Edições ESTM/IPLeiria) 

3. Os resultados do concurso serão publicados nas redes sociais do Politécnico de 

Leiria e da Câmara Municipal e meios de comunicação locais.  

4. Os Certificados de Participação e os prémios serão entregues a 8 de junho (Dia 

Mundial dos Oceanos) na ESTM inserido em programa a definir. 

 

Secção 3 – Disposições específicas 

Artigo 6º 

Apresentação dos trabalhos 

1.Cada concorrente poderá participar apenas com um trabalho, e como único autor. 

2.Apenas poderão candidatar-se a este concurso obras que não tenham sido editadas, 

e às quais não tenha sido atribuído anteriormente qualquer prémio ou menção em 

qualquer outro concurso ou iniciativa similar. 

3.Apenas poderão candidatar-se a este concurso obras que não foram apresentadas a 

qualquer outro concurso relativamente ao qual se encontre pendente a sua decisão.  

4. O texto deve ter o máximo de sete (7) páginas A4, com espaçamento de 1,5 entre 

linhas, tipo de letra Arial, tamanho 11.  

Por correio eletrónico, o documento deve ser enviado em formato pdf. 

5. O trabalho deve ter um título que o identifique, tem de estar paginado e identificado 

com pseudónimo (folha de rosto em ANEXO 2). 

6. Nas folhas do trabalho apresentado a concurso não deve constar qualquer 

indicação sobre a identidade do concorrente, sob pena de este ser excluído. 



 

 

7. Ao participarem, os concorrentes autorizam a menção do seu nome e a utilização 

de excertos dos seus contos, para efeitos de promoção e divulgação do 1º Concurso 

Literário Contos d’aMar. 

Artigo 7º 

Entrega dos trabalhos  

1.Os trabalhos poderão ser entregues de duas formas: em mão ou por correio 

eletrónico. 

2. O prazo de entrega é até ao dia 1 de março de 2019. 

3. Trabalhos entregues em mão deverão ser entregues na Biblioteca Municipal de 

Peniche e/ou na Biblioteca do Campus 4 (ESTM). 

4. Trabalhos entregues em mão deverão vir num envelope A4 fechado respeitando as 

seguintes indicações: 

a) O envelope A4 fechado deve, no espaço destinado ao remetente, identificar o 

concurso e apresentar o pseudónimo do autor.  

 

b) Este envelope (A4) deve conter o texto original (o conto), identificado com o 

pseudónimo do autor e um segundo envelope comercial fechado com 

Declaração de Conformidade (ver ANEXO 1) devidamente preenchida. 

5. Os trabalhos em formato digital devem ser enviados para o correio eletrónico 

contosdamar@ipleiria.pt contendo os seguintes elementos: 

 a) o texto original (o conto) 

 b) a Declaração de Conformidade (ver ANEXO 1) 

Artigo 8º 

Critérios de avaliação 

Os critérios de avaliação são os seguintes: 

a) Observância do tema: o mar. 

b) Qualidade literária, criatividade e originalidade. 

c) Coerência e coesão do texto. 

d) Correção linguística. 

e) Utilização correta da estrutura e características do género literário - conto. 

 

 

 



 

 

Artigo 9º 

Júri 

1 O júri será constituído por três (3) elementos, Fabiana Baumann, docente da ESTM 

de Técnicas Escrita Criativa, Ângela Malheiros, bibliotecária da Biblioteca Municipal de 

Peniche e Marco Neves, escritor natural do concelho de Peniche.  

2. O júri pode decidir não atribuir qualquer prémio qualquer prémio, desde que 

devidamente fundamentado. 

3. O júri reserva o direito de atribuir menções honrosas, desde que devidamente 

fundamentado. 

4. Os membros do júri não terão acesso aos dados pessoais dos concorrentes, 

cabendo ao secretariado do concurso zelar pela manutenção do sigilo durante todo o 

processo de apreciação e avaliação dos trabalhos. 

5. Das decisões do júri não haverá recurso. 

 

Secção 6 – Disposições finais 

1 A não observância do disposto em qualquer dos números anteriores implica a 

desclassificação do trabalho a concurso. 

2. A participação no Concurso Literário Contos d’aMar implica a aceitação sem 

reservas das determinações constantes destas normas. 

 

Secção 7 – Omissões 

Os casos omissos nas presentes normas serão estudados e resolvidos pela 

Organização deste concurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 1 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 

 

(nome do concorrente), residente em ___________________________________, nascido a 

____/____/_______, com endereço eletrónico _______________________________, 

contacto telefónico ___________________, candidato ao 1º Concurso Literário Contos 

d’aMar, com a obra intitulada ___________________________________, e 

pseudónimo ______________________, pela presente declara, sob compromisso de 

honra que: 

a) É autor em exclusivo da referida obra; 

b) A obra é original e inédita; 

c) A obra não foi objeto de qualquer prémio ou menção em qualquer outro 

concurso ou iniciativa similar; 

d) A obra não foi apresentada a qualquer concurso relativamente ao qual se 

encontre pendente a sua decisão;  

e) Desconhece qualquer ação ou interpelação que ponha ou possa vir a por em 

causa a autoria e/ou exploração da obra.  

Garantia de Proteção de Dados 

1. Os dados pessoais facultados através deste formulário destinam-se apenas a tratamento no âmbito das seguintes 

finalidades: verificar o cumprimento dos requisitos definidos no art.º 4.º das Normas do concurso e realização de 

contactos com os participantes/premiados. 

2.  O titular dos dados tem o direito de aceder aos seus dados pessoais, bem como, dentro dos limites da legislação, de 

os alterar, opor-se ao respetivo tratamento, decidir sobre o tratamento automatizado dos mesmos, retirar o 

consentimento e exercer os demais direitos. Caso retire o seu consentimento, tal não compromete a licitude do 

tratamento efetuado até essa data. Tem igualmente o direito de ser notificado, nos termos previstos na Lei, caso ocorra 

uma violação dos seus dados pessoais, podendo reclamar perante a(s) autoridade(s).  

3. Para obter mais informação dos direitos que lhe assistem na qualidade de titular de dados, pode consultar a Política de 

Privacidade e Dados Pessoais do Politécnico de Leiria em https://www.ipleiria.pt/. 

Neste âmbito, declaro que: 

 Tomei conhecimento dos pontos 1 a 3 da garantia de proteção de dados.  

 

Data ____/____/ _______ 

Assinatura _____________________________________ 

https://www.ipleiria.pt/wp-content/uploads/2018/05/Despacho-n.º-198-2018_Documento-Integral.pdf
https://www.ipleiria.pt/wp-content/uploads/2018/05/Despacho-n.º-198-2018_Documento-Integral.pdf
https://www.ipleiria.pt/


 

 

ANEXO 2 

FOLHA DE ROSTO 

 

Título 

de 

Pseudónimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho realizado no âmbito do 

 1º Concurso Literário Contos d’aMar  

promovido pela ESTM, CMP 

e SDIPL. 

 

 

 

Local 

data 


