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NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

 

PREÂMBULO 

 

O concelho de Monchique, as suas serranias, o rico património natural, bem como a 

genuinidade das suas Gentes, têm sido elemento enquadrador de diversas 

manifestações artísticas e também o berço, de nascimento e de adoção, de 

reconhecidos artistas, escritores, poetas e de tantos outros talentos pela sua única 

e inspiradora essência.   

Através da Língua e a literatura portuguesas têm-se construído importantes 

veículos privilegiados da nossa Identidade e Cultura tão particular, através das 

quais é reconhecida a Universalidade do nosso povo, cabendo também às 

autarquias, promover a sua preservação e difusão. 

A arte em geral como linguagem universal e ponte entre povos, tem reconhecido 

em Monchique um local privilegiado para a criação e produção artística, prova 

disso é o elevado número de artistas de variadas formas de expressão que 

escolhem o nosso concelho como base das suas criações e também da sua própria 

vida. 

Neste âmbito, o Município de Monchique promove o Prémio Artístico e Literário de 

Monchique, destinado a galardoar trabalhos de reconhecida qualidade, nas áreas 



da Prosa, Poesia, Escultura, Fotografia e Pintura, estimulando a escrita e a criação 

artística como ícone da História deste concelho e das suas Gentes. 

 

Artigo 1º 

Organização e Enquadramento 

 

No presente ano, e dada a situação de pandemia que passamos, o Município de 

Monchique, no âmbito da sua área de atuação e das medidas implementadas no 

combate ao Coronavírus, pretende promover uma ocupação salutar em época de 

isolamento, contribuindo para a saúde mental e bem-estar de todos os munícipes. 

Neste sentido, o município dinamiza este Prémio Artístico e Literário, fomentando 

assim as capacidades cognitivas e estimulando a criatividade e a atividade nesta 

época de isolamento social. 

O presente concurso visa a valorização de ideias e/ou trabalhos com a temática 

"Liberdade". 

No mês em que se comemora a Liberdade, essa motivação não podia ter mais 

expressão e significado. 

  

Artigo 2º 

Objetivos 

 

O presente concurso visa a valorização de ideias e/ou trabalhos com a temática 

"Liberdade" e é direcionado para toda a população residente em Monchique. 

Tem como objetivos: 

a) Estimular a criatividade, o raciocínio e a capacidade cognitiva; 

b) Promover um apoio económico e social nesta época excecional, sendo um 

complemento a todo o apoio dado e criado para este fim; 

c) Promover a criação artística e o seu estímulo; 

d) Criar e/ou consolidar atividades de expressão artística no concelho. 

 

Artigo 3º 

Periodicidade 

 



O Prémio Artístico e Literário de Monchique realiza-se no contexto de pandemia 

que se vive neste ano, podendo, e alterados alguns pressupostos e 

enquadramentos, ser realizado anualmente, podendo alterar o tema e altura do 

ano em que se realiza. 

 

Artigo 4º 

Participação e Condições de Acesso 

 

a) As áreas a concurso são: 

Prosa, Poesia, Escultura, Fotografia e Pintura. 

b) Cada participante pode concorrer com o máximo de um trabalho, sob pena de 

ser excluído do prémio caso se comprove o não cumprimento deste critério; 

c) Podem concorrer a este Prémio Artístico e Literário crianças a partir dos 6 anos, 

jovens e adultos, com residência no concelho de Monchique;  

d) Podem participar no prémio todos os munícipes portugueses natos ou 

naturalizados e estrangeiros cuja situação de permanência no país esteja 

devidamente legalizada junto das entidades competentes para o efeito; 

e) Não poderão concorrer ao Prémio Artístico e Literário os membros do executivo 

Municipal, membros do Júri e Funcionários do município ou outros que tenham 

uma relação direta com o prémio; 

f) Os trabalhos deverão ser entregues até ao dia 22 de maio. Deverão ser 

fotografados ou enviados em formato PDF para o email geral@cm-

monchique.pt; 

g) Os autores/artistas deverão considerar também a recolha dos trabalhos, após a 

realização da exposição, cujas datas serão informadas; 

h) A entrega e recolha dos trabalhos a concurso são feitas por conta e 

responsabilidade do autor; 

i) O Município de Monchique garante o zelo dos trabalhos recebidos, e em caso de 

manifesta fragilidade dos mesmos ou se assim o desejarem, os concorrentes 

poderão por sua conta e responsabilidade, assegurar qualquer tipo de seguro 

adequado à situação. 

 

Artigo 5º 
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Formalização de candidaturas 

 

Os trabalhos a concurso deverão ser acompanhados da respetiva ficha de inscrição, 

disponível no site municipal e entregues ou enviadas por email: geral@cm-

monchique.pt ou pelo correio para a seguinte morada:  

Prémio Artístico e Literário de Monchique  

Paços do Concelho – 8550 Monchique 

Junto à ficha de inscrição deverá constar, igualmente, titulo/nome do trabalho e 

respetiva memória descritiva, materiais e técnicas adotadas (no caso dos trabalhos 

artísticos). 

Os trabalhos literários devem, por sua vez, respeitar as seguintes caraterísticas:  

a) Poesia: 1 conjunto entre 4 poemas, com espaço e meio entre linhas, em letra 

“Verdana”, tamanho 12, em folhas A4. 

b) Prosa (conto): mínimo de 4 páginas e máximo de 10 páginas, com espaço e meio 

entre linhas, em letra “Verdana”, tamanho 12, em folhas A4. 

 

Artigo 6º 

Júri e processo de avaliação 

 

1. O júri é constituído por 3 elementos indicados pela Câmara Municipal de 

Monchique; 

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

a respetiva deliberação; 

3. O júri pode atribuir Menções Honrosas, desde que devidamente fundamentada a 

respetiva deliberação; 

4. Não podem fazer parte do júri, quaisquer intervenientes que direta ou 

indiretamente participem nas obras a concurso; 

5. Das deliberações do júri não há lugar a recurso; 

6. Os trabalhos serão avaliadas em função dos seguintes critérios: a. Inovação; b. 

Enquadramento com o tema; c. Criatividade; d: Originalidade 

  

Artigo 7º 

Prémios 



 

1. Serão atribuídos prémios aos 3 melhores trabalhos de cada área. 

1º Prémio: 500€  

2º Prémio: 200€ 

3º Prémio: 100€ 

Poderão ser, ainda, atribuídas menções honrosas em cada área, caso a qualidade 

dos trabalhos assim o justifique. 

  

Artigo 8º 

Divulgação de resultados 

As datas de divulgação dos resultados e da cerimónia da entrega de prémios, bem 

como a modalidade a concurso, os prémios a atribuir e o respetivo valor são 

fixados, anualmente, pelo Município de Monchique e publicitados em anexo a estas 

Normas de Participação, em cada nova edição do prémio. 

A divulgação dos resultados do presente Prémio Artístico e Literário será feita 

através do site oficial e do facebook do Município em data a definir pelo Município 

de Monchique. 

A comunicação da decisão sobre os trabalhos vencedores será feita aos inscritos 

por email. 

A participação neste Prémio Artístico e Literário implica a aceitação tácita, por 

todos os participantes, de eventual divulgação, assim como autorização do uso de 

imagens, textos e nomes em qualquer meio de divulgação e promoção, sem ônus 

ou termo de retribuição.  

A Câmara Municipal fica detentora dos trabalhos premiados, reservando para si os 

direitos de publicação ou divulgação dos mesmos. 

  

 

Artigo 9º 

Disposições finais 

 

Quaisquer dúvidas relativas à interpretação e aplicação das presentes Normas de 

Participação serão exclusivamente esclarecidas pelo Município de Monchique 

através de comunicação.  



Qualquer omissão às presentes Normas de Participação ou questão levantada será 

decidida pelo Município que reserva-se no direito de modificar as presentes 

Normas de Participação, bem como a composição do Júri por motivos de força 

maior.  

A inscrição no Prémio Artístico e Literário pressupõe o conhecimento e a aceitação 

destas Normas de Participação por parte dos participantes.  

Os participantes declaram, sob compromisso de honra, que: a. leram e aceitam sem 

reservas todas e cada uma das regras previstas nas presentes Normas de 

Participação; b. as ideias e conceitos apresentados no concurso são originais e 

provieram do concorrente. 

Os casos omissos nas presentes Normas de Participação são resolvidos por 

despacho do Presidente da Câmara ou do Vereador do Pelouro da Cultura. 
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