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REGULAMENTO DO CONCURSO DE POESIA
ENQUADRAMENTO
No âmbito do Hearth Festival, a arte que liga o coração à terra, será realizada a 1ª edição
do Concurso de Poesia com o tema "O ser humano e a natureza".
CAPÍTULO I - OBJETIVOS
1.1. Este concurso destina-se a promover hábitos de leitura e escrita e a estimular a
criatividade dos participantes.
1.2. Valorização da natureza e fomentação da consciência ambiental.
CAPÍTULO II – CONCORRENTES
O concurso é aberto a todas as turmas dos Agrupamentos de Escolas do Município de
Gondomar, sendo que a participação é feita por turmas. Cada turma deverá apresentar
um poema.
CAPÍTULO III - CATEGORIAS
3.1. As categorias estão organizadas da seguinte forma:
A. 1º Ciclo (1º, 2º, 3º e 4º anos);
B. 2º Ciclo (5º e 6º ano);
CAPÍTULO IV – NATUREZA DOS TRABALHOS
O género literário elegível para o efeito é a poesia em língua portuguesa. Cada trabalho
poderá incluir o prolongamento ou recriação de textos de autores de língua portuguesa,
poemas visuais, acrósticos ou outras formas de texto poético.
CAPÍTULO V - CRITÉRIOS DE ADMISSÃO
5.1. Os trabalhos, obrigatoriamente inéditos, deverão ser apresentados em formato
digital.
5.2. Os trabalhos terão que ser apresentados:
5.2.1. em formato A4,
5.2.2. com caracteres Times New Roman,
5.2.3. corpo 12,
5.2.4. com a identificação do autor, da turma e da escola,
5.2.5. No caso do poema não apresentar título, será assumido como título o primeiro verso
do poema ou parte dele.
5.3. A participação no concurso implica a aceitação da cedência dos direitos dos poemas
ao Hearth Festival, que os poderá utilizar em publicações e meios de divulgação,
renunciando o autor a qualquer contrapartida financeira, ou de outra índole.
5.4. O Hearth Festival compromete-se a identificar a turma autora dos poemas nas
utilizações que deles venha a fazer.
5.5 Os poemas devem ser entregues até ao dia 20 de março de 2020 para o endereço
de email: hearthfestival@gmail.com.
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CAPÍTULO VI – JÚRI
O Júri deste concurso será o público. A seleção dos poemas vencedores será realizada
através do Facebook de 21 de março a 27 de março.
CAPÍTULO VII - PRÉMIOS
Os prémios serão comparticipados pelo Município de Gondomar em valor monetário. A
cada categoria serão atribuídos os seguintes prémios:
1º Prémio – 150€ + CD Planeta Azul
2º Prémio – 100€ + CD Planeta Azul
3º Prémio – 50€ + CD Planeta Azul
CAPÍTULO VIII - EXPOSIÇÃO E ENTREGA DE PRÉMIOS
8.1. Os poemas vencedores serão expostos no Auditório Municipal de Gondomar, no dia 29
de março de 2020.
8.2. A cerimónia de entrega dos prémios será realizada no concerto de encerramento do
festival, no dia 29 de março, pelas 16:00h, no Auditório Municipal de Gondomar.
CAPÍTULO IX – DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. A participação neste concurso é gratuita e implica a aceitação integral do
presente regulamento.
9.2. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos por deliberação da organização
do concurso de acordo com a Lei específica.
9.3. Eventuais esclarecimentos devem ser solicitados ao Hearth Festival, através dos
seguintes contactos:
Email: hearthfestival@gmail.com
Tlm: 935858448
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REGULAMENTO DO CONCURSO DE FOTOGRAFIA
ENQUADRAMENTO
O concurso de fotografia é um concurso dinamizado pelo Hearth Festival, a arte que liga o
coração à terra, aberto à participação dos Agrupamentos de Escolas do Município de
Gondomar com o tema "O ser humano e a natureza".
CAPÍTULO I - OBJETIVOS
O concurso tem como principal objetivo sensibilizar os alunos para a observação das
árvores e incentivá-los a desenvolver capacidades técnicas no âmbito da fotografia, assim
como a criatividade e a expressividade.
CAPÍTULO II – CONCORRENTES
2.1. O concurso é aberto a todas as turmas dos Agrupamentos de Escolas do Município de
Gondomar, sendo que a participação é feita por turmas.
2.2. Cada turma deverá apresentar uma única fotografia.
CAPÍTULO III - CATEGORIAS
3.1. As categorias estão organizadas da seguinte forma:
A. 3º Ciclo (7º, 8º e 9º anos);
B. Ensino Secundário
CAPÍTULO IV
4.1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE ACESSO
4.1.1. As fotografias poderão ser a cores ou a preto e branco e terão como tema a árvore.
4.1.2. As fotos deverão ser entregues em formato digital JPEG com o máximo de 10MB.
4.1.3. A cada fotografia deverá ser dado um título que exprima o significado da imagem.
4.1.4. Cada fotografia deve ser acompanhada de uma memória descritiva, onde conste:
- a identificação do autor;
- a identificação da turma;
- a identificação do local onde foi tirada a fotografia;
- a data onde foi feito o registo fotográfico.
4.1.5. O nome do ficheiro deve incluir os seguintes itens: identificação da turma e escola.

4.2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.2.1. A participação no concurso implica a aceitação da cedência dos direitos das
fotografias ao Hearth Festival, que as poderá utilizar em publicações e meios de
divulgação da instituição, renunciando o autor a qualquer contrapartida financeira, ou de
outra índole.
4.2.2. O Hearth Festival compromete-se a identificar a turma autora das fotografias nas
utilizações que delas venha a fazer.
4.2.3. Todos os trabalhos submetidos a concurso devem ser completamente originais e
inéditos.
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4.2.4. Os concorrentes são responsáveis pela originalidade dos trabalhos apresentados,
garantem a sua autoria e assumem toda a responsabilidade decorrente de reclamações
de terceiros no que diz respeito a direitos de autor e direitos conexos.
CAPÍTULO V - ENTREGA DOS TRABALHOS
5.1. Os trabalhos devem ser entregues até ao dia 20 de março de 2020 para o endereço de
email: hearthfestival@gmail.com
5.1. Os concorrentes devem apresentar:
- A fotografia;
- Respectivas memórias descritivas;
- Identificação da turma;
- Identificação da escola;
- Menção ao Concurso de Fotografia;
CAPÍTULO VI - JÚRI
6.1. O Júri deste concurso será o público. A seleção das fotografias vencedoras será
realizada através do Facebook de 21 a 27 de março.
CAPÍTULO VII - PRÉMIOS
Os prémios serão comparticipados pelo Município de Gondomar em valor monetário. A
cada categoria serão atribuídos os seguintes prémios:
1º Prémio – 150€ + CD Planeta Azul
2º Prémio – 100€ + CD Planeta Azul
3º Prémio – 50€ + CD Planeta Azul
CAPÍTULO VIII - EXPOSIÇÃO E ENTREGA DE PRÉMIOS
8.1. As fotografias vencedoras serão expostas no Auditório Municipal de Gondomar
no dia 29 de março de 2020.
8.2. A cerimónia de entrega dos prémios será realizada no concerto de encerramento do
festival, no dia 29 de março, pelas 16:00h, no Auditório Municipal de Gondomar.
CAPÍTULO IX – DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. A participação neste concurso é gratuita e implica a aceitação integral do
presente regulamento.
9.2. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos por deliberação da organização
do concurso de acordo com a Lei específica.
9.3. Eventuais esclarecimentos devem ser solicitados ao Hearth Festival, através dos
seguintes contactos:
Email: hearthfestival@gmail.com
Tlm: 935858448

