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CONCURSO 

 

IIIª EDIÇÃO DO CONCURSO “Comunidade Criativa” 

 

Com o objectivo de descobrir novos valores e divulgar talentos escondidos, a Câmara 

Municipal da Boa Vista lança a III edição do concurso “Comunidade Criativa” destinado 

a crianças, adolescentes e jovens em contexto escolar, e não só, mas também a adultos que 

exercem a sua actividade profissional neste Concelho. 

 

Este ano, o tema escolhido é “Bubista, a ilha fantástica”. 

 

A iniciativa pretende estimular os Boavistenses a participar, com trabalhos que podem 

assumir diversas temáticas: expressão literária, plástica, fotografia, ou vídeo, sendo que 

cada participante só poderá enviar no máximo três trabalhos por modalidade. 

 

Regulamento do concurso 

 

1. Só serão admitidos a concurso trabalhos originais e nas modalidades seguintes: 

 

a) Expressão literária 

Prosa 

Poesia 

 

b) Fotografia (Formato18x24) 

 

c) Expressão Plástica 

Desenho 

Pintura 

Gravura 

 

d) Artesanato 

           Olaria 

           Cestaria 

           Reciclagem 

 

2. O Concurso “Comunidade Criativa” está aberto a todos os munícipes 

(independentemente da sua nacionalidade) que exerçam a sua actividade profissional no 

Concelho da Boa Vista, dentro das seguintes categorias: 

 

a) CRIANÇAS (Jardins de Infância – até 5 anos) 

b) CRIANÇAS (dos 6 aos 12 anos) 

c) JOVENS (até aos 18 anos) 

d) ADULTOS (mais de 18 anos)  

 

3. Os trabalhos concorrentes devem estar relacionados com a Ilha da Boa Vista. 

 

4. Cada concorrente só pode mandar um máximo de 3 (três) trabalhos por modalidade 

(Expressão Literária, Fotografia, Expressão Plástica e Artesanato). 
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5. Os trabalhos enviados serão submetidos a uma primeira votação, na página do facebook 

da Câmara Municipal da Boa Vista. Os três melhores por categoria e modalidade serão 

submetidos á votação do Júri. O Júri irá seleccionar os dois primeiros lugares por 

categoria e modalidade.  

 

6. Os Trabalhos enviados, em suporte digital, devem dar entrada na Recepção da Câmara 

Municipal até o dia 25 de Maio, uma semana após esta data, as votações serão iniciadas na 

Pagina do facebook da Câmara Municipal da Boa Vista e serão encerradas no dia 1 de 

Julho.  

 

7. Em cada modalidade e categoria serão atribuídos 2 prémios. O júri poderá decidir pela 

atribuição de menções honrosas aos trabalhos que o justificarem.  

 

8. Os prémios nas categorias CRIANÇAS serão constituídos por materiais didáctico-

pedagógicos e nas outras categorias por prémios monetários no valor de 15.000,00 e 

10.000,00, respectivamente 1º e 2º prémios.  

 

9. O júri, devidamente habilitado, apreciará todos os trabalhos concorrentes e atribuirá, 

ou não, os respectivos prémios. As suas decisões são irrevogáveis, delas não cabendo 

qualquer recurso.  

 

10. Os 10 melhores trabalhos por modalidade serão publicados nos suportes informativos 

da Câmara Municipal (Revista Bubista, página Web, pagina do Facebook…) e objectos de 

uma exposição realizada pela Câmara Municipal da Boa Vista. 

  

11. Todos os trabalhos concorrentes deverão ser inéditos.  

 

12. Todos os trabalhos deverão especificar qual a MODALIDADE e CATEGORIA a que 

concorrem. 

 

13. Trabalhos enviados em formato digital devem ser acompanhados de um anexo com 

identificação do concorrente. 

 

14. O PRAZO DE ENTREGA DOS TRABALHOS TERMINA a 25 de Maio de 2016. 

 

15. Todo e qualquer trabalho deve ser apresentado em formato A4, os trabalhos de 

expressão literária não devem ultrapassar as 3 páginas. 

 

16. Os casos omissos no presente DOCUMENTO serão decididos pelo Júri. 

 

17. A entrega dos prémios será efectuada em Sessão solene Pública em data a divulgar. 

 

 

18. As informações ou esclarecimentos relacionados com o Concurso serão prestados nos 

serviços do Pelouro da Promoção Social ou Cultura da Câmara Municipal da Boa Vista, 

ou através do telefone: durante as horas normais de expediente. 

 

19. Os trabalhos concorrentes deverão ser endereçados ou entregues a: 

Derciliano.Lopes@cmbv.gov.cv  ou Imelda.Soares@GOVCV.gov.cv 
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