
 
 

Concurso: 

Adote um livro censurado 

 

Regulamento do concurso 

A Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros promove, através da Biblioteca Municipal, o 

concurso antes referido. 

No Estado Novo, período que medeia entre 11/04/1933 e 25/04/1974, tudo o que era 

publicado nos jornais, revistas, livros, filmes, música e até os programas de rádio passavam 

pela censura, que aprovava ou não o seu conteúdo e até corrigia ou riscava o que entendia 

que não podia ser dito. O investigador José Brandão contabilizou 900 livros proibidos, de 

1933 a 1974. É possível consultar alguns na Biblioteca Municipal. 

O concurso é um desafio aos jovens que frequentam o 3º Ciclo do Ensino Básico e o Ensino 

Secundário para adotarem um dos livros censurados pelo Estado Novo e, a partir dele, 

elaborarem um vídeo tendo em conta o que a seguir se refere: 

 
Artigo 1.º (Designação do concurso) 

Adote um livro censurado 

 

Artigo 2.º (Objetivos) 

São objetivos do concurso: 

i. Adotar um livro e, a partir dele, denunciar uma situação, comportamento censurável 

ou que mereça ser incentivado; 

ii. Promover o livro e a leitura; 

iii. Estimular a criatividade; 

iv. Reforçar atitudes e comportamentos assertivos; 

 

Artigo 3.º (Público-alvo) 

Alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário do Agrupamento de Escolas de 

Macedo de Cavaleiros. 

 



 
 

Artigo 4.º (Candidaturas) 

1. As candidaturas deverão ser formalizadas através do preenchimento do formulário 

constante no anexo I e disponível na Biblioteca Municipal ou a disponibilizar através 

do e-mail bibliotecamunicipal@cm-macedodecavaleiros.pt;  

2. As candidaturas podem ser enviadas por correio eletrónico para o e-mail antes 

referido, por via postal ou entregues em mão no endereço e contactos indicados no 

número 5 deste artigo, até ao dia 25 de abril; 

3. Não serão aceites as candidaturas cuja data de apresentação seja posterior à data 

fixada no número anterior; 

4. A entrega dos vídeos, para apreciação e classificação pelo júri é feita no local referido 

no número 5 deste artigo, até ao dia 12 de junho;  

5. Qualquer informação poderá ser obtida através dos seguintes contactos: 

Biblioteca Municipal | Rua Jacob Rodrigues Pereira | 5340-272 Macedo de 

Cavaleiros | Telefone: 278 099 272 | Correio eletrónico: bibliotecamunicipal@cm-

macedodecavaleiros.pt 

 

Artigo 5.º (Características dos vídeos) 

Os vídeos devem ter a duração máxima de 5 minutos e possuírem as seguintes caraterísticas: 

- ficheiro MP4; 

- formato 1080 P. 

 

Artigo 6.º (Apresentação pública) 

Os vídeos classificados nos primeiros três lugares serão apresentados no dia 29 de junho, no 

âmbito do feriado municipal. 

 

Artigo 7 º (Júri) 

O júri procederá à apreciação e classificação dos vídeos a concurso tendo em conta o 

conteúdo/mensagem (50%) e a qualidade de imagem (50%). Este será constituído pelos 

seguintes elementos: 

- um representante do Executivo Municipal; 

- um representante do Agrupamento de Escolas; 

- um  representante da Divisão do Conhecimento e Desenvolvimento Social. 



 
 

Artigo 8.º (Prémios) 

1. Serão atribuídos os seguintes prémios: 

- 1º classificado, 1 vale de 100,00€ para aquisição de livros e um certificado de 

participação; 

- 2º classificado, 1 vale de 75,00€ para aquisição de livros e um certificado de 

participação; 

- 3º classificado, 1 vale de 50,00€ para aquisição de livros e um certificado de 

participação; 

 - 4º classificado, 1 vale de 25,00€ para aquisição de livros e um certificado de 

participação; 

- 5º classificado e seguintes, um certificado de participação. 

2. A entrega dos prémios far-se-á na sessão comemorativa do feriado municipal. 

 

Artigo 9.º (Divulgação dos resultados) 

1. A decisão do Júri e respetiva atribuição de prémios será divulgada e publicitada no 

sítio da internet do Município (www.cm-macedodecavaleiros.pt), até ao dia 21 de 

junho. 

2. Os concorrentes premiados serão notificados do resultado do concurso para a morada 

ou endereço de correio electrónico indicados na candidatura. 

 

Artigo 10.º (Disposições gerais) 

1. A Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros publicitará no sítio da internet do 

Município (www.cm-macedodecavaleiros.pt) o presente regulamento, bem como os 

prazos e datas relativos ao concurso. 

2. Para os devidos efeitos considera-se que, ao concorrer, os participantes aceitam as 

condições expressas neste documento. 

3. As dúvidas que surjam na aplicação deste regulamento de concurso serão resolvidas 

pela Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros. 

 

  



 
 

Anexo I 

Concurso: 

 Adote um livro censurado 

 

Ficha de inscrição 

 

Identificação  

Nome:_________________________________________________________________ 

Ano de escolaridade: ________ Turma: ________ 

Morada:________________________________________________________________ 

Código postal: _____________ - ______ Localidade: ____________________________ 

Telefone/ telemóvel: ____________________/____________________ 

Correio eletrónico: _______________________________________________________ 

 

Livro adotado 

Título:________________________________________________________________ 

Autor:_________________________________________________________________ 

 

Vídeo 

Título:________________________________________________________________ 

Duração:______________________________________________________________ 

 

 

 


