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1 . O Museu do Aljube Resistência e Liberdade
promove um Concurso de Contos subordinado
ao tema “Censura” com os subtemas seguintes:
I. Como eu rodeei a Censura.
II. O meu texto foi censurado, mas porquê?
Não vejo razão!
III. O meu texto não saiu cá. Consegues passá-lo
aí em Paris?
IV. Censuraram-me esta cena do último filme.
Estes tipos são estúpidos!
V. Antes de escrever esta cena da última peça já
imaginava que iam censurá-la. Não importa, um dia
há de passar, quando não houver censura.
VI. Entendeste o meu texto? Ia com grandes
«disfarces».
VII. Escrevo-te aqui de Tete. Nós por cá, todos bem…
VIII. Esta censura liquidou-me. Já nem sei escrever
o que eles não querem…
Ao estabelecer estes subtemas pretende-se, de algum
modo, direcionar a narrativa para a diversidade de
situações e experiências.

2. O concurso pretende atingir os objetivos
seguintes:
• Promover a cidadania participativa
no respeito pelos valores democráticos
e pelos direitos humanos;
• Promover a escrita criativa;
• Promover uma reflexão sobre a Censura
em regime ditatorial e nas suas diferentes
vertentes de incidência.

3. Estarão habilitados a concorrer ao concurso:
Todos os cidadãos nacionais a partir dos 15 anos.

4. Os trabalhos serão avaliados em dois escalões:
• Jovens entre os 15 e os 18 anos
• Adultos a partir dos 18 anos

5. Os textos a concurso deverão ser originais
apresentados da forma seguinte:
Até 4 páginas A4, em Word Arial, tamanho 12,
a espaço e meio

6. Os trabalhos a concurso deverão ser
apresentados em formato digital
Com as páginas devidamente agrupadas e uma
capa onde deverá constar o título e um pseudónimo.
Estes deverão ser enviados para o endereço
eletrónico concursodecontos@museudoaljube.pt

7. A abertura do concurso será a 8 de janeiro
e o prazo de entrega dos trabalhos termina no dia
16 de março de 2020.
8. O Júri de avaliação dos trabalhos será
oportunamente divulgado no site do Museu
www.museudoaljube.com
9. As decisões do Júri são irrevogáveis podendo este
não atribuir prémios se entender que os trabalhos
a concurso não apresentam a qualidade exigida.
10. Os trabalhos premiados serão divulgados
no dia 4 de junho de 2020 numa sessão a decorrer
no Auditório do Museu do Aljube Resistência
e Liberdade.
11. Os trabalhos premiados (primeiro, segundo
e terceiro lugares, em cada um dos escalões)
serão publicados em duas modalidades:
• Brochura editada pelo Museu do Aljube.
• E-book publicado no Site do Museu e da APH

12. Todos os trabalhos ficarão disponíveis
no Centro de Documentação do Museu do Aljube
Resistência e Liberdade.
13. Os casos omissos neste regulamento
serão resolvidos pelo Museu do Aljube Resistência
e Liberdade, após Parecer do Júri.

