Regulamento IV edição Concurso de Contos
Está aberta a IV edição do Concurso de Contos do Museu do Aljube Resistência e
Liberdade!
Com o objetivo de estimular a escrita criativa e sensibilizar para a cidadania ativa
promovemos um concurso de contos dirigido a jovens e adultos.
Em 2018, o mote foi Ser Preso Político; em 2019, Os Clandestinos; e em 2020, a
Censura.
Nesta IV edição, lançamos o tema “Coragem hoje, abraços amanhã”, uma mensagem
de apoio partilhada entre as mulheres detidas pela PIDE durante a ditadura. No reduto
norte da prisão de Caxias, comunicavam através de sons na parede e palavras
sussurradas de apoio e coragem.
No ano em que se celebram 47 anos da Revolução de Abril, homenageamos assim a
memória dos resistentes antifascistas e da luta pela liberdade. E num momento em que
a pandemia limita contactos e condiciona encontros façamos da inspiração na
resistência a resiliência necessária para dias melhores.

REGULAMENTO
1. O Museu do Aljube Resistência e Liberdade promove um concurso de contos a partir
da mensagem “Coragem hoje, abraços amanhã”.
2. O concurso tem os objetivos seguintes:
I. Promover a cidadania participativa no respeito pelos valores democráticos e pelos
direitos humanos;
II. Promover a escrita criativa;
III. Promover uma reflexão sobre a resistência e a resiliência.
3. Estarão habilitados a concorrer 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.
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•Os trabalhos deverão ser enviados
concursodecontos@museudoaljube.pt

para

o

endereço

eletrónico

7. O concurso decorrerá entre 14 de abril e 14 de novembro de 2021.
8. O júri de avaliação dos trabalhos será oportunamente divulgado no site do Museu.
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 em final de 2021/início 2022;
11. Os três primeiros trabalhos premiados, em cada um dos escalões, serão publicados
em livro editado pelo Museu do Aljube Resistência e Liberdade, e em E-book publicado
no site do Museu.
12. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo Museu do Aljube
Resistência e Liberdade, após parecer do júri.
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