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Artigo 1º
Objectivo geral

O “E-Conto – Comemorar a República” é aberto às escolas do Município de Oliveira de 
Azeméis e tem como principal objectivo: 
• Elaboração de um conto colectivo subordinado ao tema do Centenário da Implantação 

da República, envolvendo toda a comunidade educativa.

Artigo 2º 
Objectivos específicos

O “E-Conto – Comemorar a República” tem como objectivos específicos:
•Comemorar o Centenário da Implantação da República, levando os alunos a pesquisar 

informação sobre acontecimentos históricos relevantes na implantação da República e 
reflectir sobre ideais republicanos;

• Apresentar textos elaborados pelos alunos sob a orientação dos professores, podendo 
ser incluídos:

a) Extractos de documentos da época, devidamente identificados;
b) Imagens, fotografias, ilustrações, devidamente identificadas;

• Fomentar e desenvolver a capacidade criativa dos participantes;
• Fortalecer hábitos de escrita e de leitura;
• Estimular e desenvolver as competências na área da compreensão e da utilização 

correcta da Língua Portuguesa, através da utilização de um enredo original (uma vez 
que esta iniciativa se enquadra no âmbito do Plano Nacional de Leitura). 

Artigo 3º 
Organização e prazo

A organização do “E-Conto – Comemorar a República” é da responsabilidade da Câmara 
Municipal de Oliveira de Azeméis, através da Biblioteca Municipal Ferreira de Castro, em 
parceria com os Agrupamentos de Escolas do Município. Esta iniciativa decorre de Janeiro 
a Maio de 2010, de acordo com a calendarização constante do Artigo 5.º das presentes 
normas de participação e culmina com a apresentação final dos resultados na primeira 
semana de Outubro de 2010, na Mostra Concelhia das Bibliotecas Escolares 2010, 
marcando simbolicamente esta data histórica.

Artigo 4º 
Participantes

Podem participar:
a) Alunos do 6º e 9º ano de escolaridade de cada um dos Agrupamentos de Escolas do 

Município de Oliveira de Azeméis;
b) Alunos em grupo turma ou em grupo com elementos de diferentes turmas, desde que 

do mesmo ano de escolaridade e da mesma Escola (pertencentes ao 6º ou ao 9º ano de 
escolaridade).

Artigo 5º 
Calendarização

Artigo 6º 

Normas de Participação

Apresentação de textos
1. O “E-Conto – Comemorar a República” tem 4 episódios, sendo que para cada 

episódio serão seleccionados 2 textos (um texto pertencente a um grupo turma do 
6º ano e um texto pertencente a um grupo turma do 9º ano).

2.  Cada episódio deve referenciar os seguintes momentos da Implantação da 
República:
Episódio I - Vivências (referência ao período que antecedeu a implantação da 
República, tendo como ponto de partida relatos e acontecimentos relevantes);
Episódio II - Regicídio (referência aos acontecimentos ocorridos no Terreiro do 
Paço e/ou figuras históricas envolvidas);
Episódio III - Implantação da República (referência a personalidades da República 
e a símbolos da República – bandeira e hino nacional).
Episódio IV - Início da 1ª República (conquistas e ideais da República – algumas 
medidas que influenciaram a sociedade portuguesa).

3. Os participantes deverão dar continuidade ao texto anterior, desenvolvendo e 
dando um sentido lógico ao “E-Conto – Comemorar a República”.

4. Após a publicação de cada episódio, o participante dispõe de 12 a 14 dias úteis 
para enviar os textos que serão avaliados por um júri, incluindo o dia da publicação 
online.

5. O texto seleccionado pelo júri será publicado online na última sexta-feira de cada 
mês durante o período da manhã.

6. O texto para o último episódio deverá ser enviado até dia 22 de Abril de 2009, com 
a particularidade de ser um texto que encerre a história. 

7. De 03 a 20 de Maio de 2009, os participantes deverão enviar propostas para o 
nome do “E-conto – Comemorar a República”, que será publicado online no dia 04 
de Outubro de 2010. 

8. O “E-Conto – Comemorar a República” será apresentado, em sessão pública, com 
a presença de todos os participantes, na primeira semana de Outubro de 2010, 
durante a inauguração da Mostra Concelhia das Bibliotecas Escolares 2010, na 
Biblioteca Municipal Ferreira de Castro. 

Artigo 7º 
Condições de participação

1. De cada participante só poderão ser seleccionados dois textos no máximo e o 
participante pode enviar textos para vários episódios (desde que o seu texto seja 
seleccionado, não poderá concorrer ao episódio que se segue, mas só ao seguinte).

2. A autoria dos textos, obrigatoriamente inéditos, terá que ser individual. Os 
trabalhos plagiados serão automaticamente excluídos e o(s) concorrente(s) 
assumem a responsabilidade por todos os encargos que daí possam advir. 

3. Os textos enviados deverão ser assinados com um pseudónimo (“é um nome 
fictício usado por um indivíduo como alternativa ao seu nome legal”), para que o 
júri possa desenvolver um trabalho isento e que obedeça apenas aos critérios de 
selecção. 

4. Os critérios para a selecção dos textos vencedores a adoptar pelo júri são: 
• A qualidade;
• A originalidade; 
• A criatividade;
• A correcta utilização da Língua Portuguesa (a Biblioteca Municipal Ferreira de 

Castro reserva-se ao direito de proceder à correcção de erros e pontuação);
• A adequação ao tema geral e aos aspectos a referenciar.

5. O envio dos textos deverá ser feito para o e-mail biblioteca@cm-oaz.pt e obedecer 
aos seguintes pressupostos:
• Tamanho da (s) página (s): A4, 2,5 cm (margem superior e inferior), 3 cm 

(margem esquerda e direita); 
• Tamanho do texto: mínimo 1 página e máximo 5 páginas;
• Tipo e tamanho de letra: Arial, tamanho 11, espaçamento 1,5 cm;
• Texto em formato Word;
• Ficheiro anexo com os dados de identificação: nomes dos participantes, 

idades, turma, professor responsável e nome da escola.
6. O incumprimento de qualquer um dos pontos 1, 2 e 5 pressupõe a exclusão 

automática dos trabalhos enviados. 
7. O júri para selecção dos textos será constituído por dois elementos designados 

pela Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis e um convidado. 
8. Todos os participantes receberão um certificado de participação.
9. Os participantes cujos textos serão seleccionados serão notificados por e-mail da 

decisão do júri. 
10. Os concorrentes, ao entregarem os seus trabalhos, aderem às condições 

consignadas nas presentes normas de participação, obrigando-se ao seu 
cumprimento e à cedência de todos os direitos que têm sobre os mesmos. 

11. Todos os textos admitidos passarão a ser pertença da Câmara Municipal de 
Oliveira de Azeméis que os poderá utilizar em qualquer altura para publicação.

12. O “E-Conto – Comemorar a República” será publicado na íntegra online, na 
primeira semana de Outubro de 2010, com a indicação de todos os autores 
vencedores. 

Artigo 8º 
Disposições finais

1. Para qualquer esclarecimento sobre o estabelecido nas presentes normas de 
participação poderão ser contactados os serviços da Biblioteca Municipal Ferreira 
de Castro.

2. As dúvidas e omissões das presentes normas serão decididas pelo júri e o resultado 
homologado em acta pelo Presidente da Câmara Municipal ou Vereador 
competente. 

www.bm-ferreiradecastro.com

Biblioteca Municipal Ferreira de Castro
Rua General Humberto Delgado

3720-254 Oliveira de Azeméis
Tel. 256 607 177   Fax 256 607 178
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