
Concurso: “(Re) Construir o Castelo” 

 

Regulamento 

  
ARTIGO 1º 

(Âmbito e Objetivo) 

O presente regulamento aplica-se ao Concurso da elaboração de uma maquete do Castelo de Lamego “(Re) 

Construir o Castelo”, que tem por objetivo assinalar o Dia Nacional dos Castelos (07 de outubro de 2022). 

Para tal, pretendemos lançar o desafio aos jovens com vista a sensibilizar a comunidade escolar para 

preservação e valorização dos monumentos, que têm grande expressão na nossa região; desenvolver o 

pensamento, a pesquisa, a criatividade, a originalidade e o raciocínio dos jovens; desenvolver uma 

consciência ecológica através do incentivo à reutilização de materiais; mobilizar os jovens, promovendo a sua 

integração na comunidade, nomeadamente através da participação em ações nos domínios da arte e da 

educação para uma cidadania plena. 

ARTIGO 2º 

(Organização) 

O concurso é uma iniciativa integrada na atividade “Empreendedorismo Verde”, do CLDS 4G (Contrato Local 

de Desenvolvimento Social 4ª Geração) Lamego Com_Tigo. 

A iniciativa conta com o Município de Lamego e a Aventuresca, como parceiros.  

 

ARTIGO 3º 

(Calendarização) 

 Dia 03 de outubro divulgação do concurso e abertura das inscrições.  

 De 03 de outubro a 21 de novembro, até às 18H00, inscrição de todas as turmas, envio de registos 

fotográficos e recolha dos trabalhos.  

 Dia 22 de novembro divulgação e votação dos trabalhos nas redes sociais do projeto.  

 Dia 28 de novembro encerramento das votações às 17H00.  

 Dia 29 de novembro divulgação da turma vencedora.  

 Dia 30 de novembro entrega do prémio.  

 

ARTIGO 4º 

(Processo de candidatura) 

4.1. O concurso é destinado a todos os jovens que frequentam o 2º ciclo dos estabelecimentos de 

ensino, do concelho de Lamego. 

4.2. A inscrição é gratuita, mas obrigatória, implicando o correto preenchimento de uma ficha de dados 

por cada criança participante, que serão disponibilizadas logo que seja efetuada a inscrição da 

turma. 

 

ARTIGO 5º 

(Processo de seleção) 

5.1. Após a inscrição de cada jovem, as turmas participantes devem elaborar os seus trabalhos 

registando todo o processo de elaboração (fotografias), até ao dia 21 de novembro.  

5.2. As maquetes e as fotografias de todo o processo devem ser entregues à equipa do Lamego 

Com_Tigo. 
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5.3. Os critérios para a elegibilidade, são: 

 O processo de construção da maquete deve ter a intervenção de todos os membros da turma. 

 A maquete deve ser elaborada respeitando os materiais previamente definidos, abaixo descritos. 

 Deve haver a inscrição correta de todos os elementos da turma. 

 Os prazos de inscrição devem ser respeitados, não sendo aceites inscrições depois do dia 21 de 

novembro de 2022.  

 

ARTIGO 6º 

(Requisitos do concurso) 
 

6.1  Apenas serão admitidos ao concurso os trabalhos que reúnam os seguintes requisitos: 
 
 Trabalhos originais, realizados pelos jovens dos estabelecimentos de ensino do concelho, do 

2º ciclo (um por turma). 
 As dimensões da maquete: 

- Altura mínima: 0,50 m  

- Altura máxima: 1,00 m  

6.2. As turmas participantes deverão elaborar a sua maquete com materiais de desperdício, ou seja, 

materiais reciclados. A maquete deve ser inteiramente elaborada com materiais reaproveitados.  

 

ARTIGO 7º 

(Votação e prémios) 

7.1 No dia 22 de novembro serão divulgadas as fotografias na página do Facebook do Projeto 

“CLDS4G Lamego Com_Tigo”, encontrando-se assim sujeitas à votação da população em geral. 

7.2 A votação será através da colocação de “gostos”     ou “adoros”     nas fotografias. Apenas são 

contabilizados, os gostos nas fotos publicadas na página do Lamego Com_Tigo. As votações 

serão encerradas no dia 28 de novembro às 17h00, sendo validadas para contabilização até esse 

momento. 

7.3 A turma vencedora será premiada com uma viagem ao Visionarium, oferecida pelo Município de 

Lamego e pela Aventuresca.  

 

ARTIGO 8º 

(Disposições finais) 

8.1      Ao efetuarem a inscrição, os participantes no concurso não concedem qualquer autorização ao 

CLDS4G para a utilização dos seus projetos menos que seja no âmbito da comunicação e 

promoção. 

8.2 No dia 28 de novembro, o encerramento das votações é às 17H00, ficando a equipa do projeto 

incumbida de recolher provas que evidenciem o cumprimento dos horários e das votações. 

8.3 As votações do público são soberanas, não havendo possibilidade de recurso.  

 

Lamego, 30 de setembro de 2022 


