
 

 

 

CONCURSO “CADERNOS DE VIAGEM” 

 

REGULAMENTO 

O concurso é promovido pelo Instituto de Cultura Ibero-Atlântica (ICIA), com o apoio da 

Município de Portimão e da Junta de Freguesia de Portimão.  

NOTAS PREAMBULARES 

I. Tema  

Tal como outros escritores-viajantes também Manuel Teixeira Gomes anotava as suas 

impressões de viagem em cadernos que serviam de rascunho para a escrita das cartas 

enviadas aos seus amigos desde as cidades que visitava.  

Um registo em papel, escrito e ilustrado, que o ICIA desafia a criar para um concurso em que 

cada concorrente se imagina o viajante Manuel Teixeira Gomes em qualquer ponto do mundo, 

anotando num Caderno de Viagem as suas impressões vividas ou imaginadas.  

II. Conceito de Caderno de Viagem 

  

Cada caderno inscrito no concurso deve ser original e narrar/descrever experiências /visões 

fugazes de lugares, geografias longínquas ou próximas, encontros fortuitos, retratos de 

momento, enfim, impressões de uma viagem real ou imaginária associada a iconografia 

variada, como ilustrações, desenhos, fotografias ou colagens. 

III. Formato tipo Moleskine 

Os cadernos poderão ser em vários formatos, com páginas em branco, pautadas ou 

quadriculadas, com um elástico para segurar as páginas, sobretudo o que for crescendo nelas – 

e incluir na contracapa, um bolso para as folhas soltas. 

1. Modalidades do concurso 

 

a) Alunos das escolas secundárias do município de Portimão. 

b) Associados e não associados. 

c) Os membros da Direção não podem apresentar-se a concurso, embora possa 

apresentar os seus trabalhos extraconcurso, logo, sem direito a prémio. 

 

2. Inscrição 

a) Para participar, os candidatos devem, num primeiro momento, fazer a sua inscrição 

através da aplicação Eventbrite. 

 

3. Entrega dos trabalhos 

a) Os cadernos devem ser assinados com pseudónimo e colocados dentro de um 

envelope fechado dirigido ao ICIA e com a identificação do (a) autor(a) e o endereço 

postal e eletrónico no remetente. 

b) A entrega dos cadernos deverá ser feita na Casa Manuel Teixeira Gomes. 



c) Os envelopes serão abertos pelo Presidente da Direção que atribuirá um código 

numérico de 3 dígitos a reproduzir no Moleskine.  

d) Salvaguardado o anonimato dos cadernos a concurso os mesmos serão entregues ao 

júri. 

4. Seleção 

a) Os trabalhos apresentados serão apreciados por um júri constituído por um 

membro da direção do ICIA, um docente de Português e um de Artes gráficas, 

pontuando a criatividade, a expressão escrita, a originalidade, referências à 

obra de Manuel Teixeira Gomes e adequação ao tema.  

b) Não serão admitidos a concurso os cadernos que não se enquadrem no 

regulamento. 

5. Resultados do concurso e divulgação dos trabalhos 

a) Todos os trabalhos admitidos pelo júri serão expostos na Casa Manuel Teixeira 

Gomes em 11 de dezembro de 2018. 

b) Aos três melhores cadernos serão atribuídos diplomas e prémios em livros de 

viagens e Moleskines no dia da inauguração da exposição. 

c) Todos os concorrentes receberão um diploma de participação. 

6. Direitos de autor 

 

a) Os concorrentes selecionados autorizam, sem direito a qualquer contrapartida, a 

reprodução integral ou parcial dos seus cadernos através de diferentes suportes 

(cartazes, fotografias, jornais e revistas…) 

b) Todos os originais, admitidos ou não a concurso, serão restituídos aos seus autores no 

final da exposição. 

 

 

 

7. Calendário do Concurso 

 

9 de abril de 2018: Abertura do concurso (divulgação às escolas, nas redes sociais e na página 

internet do ICIA: www.icia-portugal.org) 

4 de maio de 2018: Data limite de inscrição por via eletrónica 

30 de outubro de 2018: Entrega dos Cadernos de Viagem  

30 de novembro de 2018 – Divulgação dos admitidos e vencedores do concurso 

11 de dezembro – exposição  e entrega de prémios 

 

8. Disposições Finais 

A participação no presente concurso implica a aceitação plena do seu regulamento. O não 

respeito do regulamento conduz à desqualificação dos candidatos, cuja participação se 

encontra subordinada à assinatura do presente regulamento. Caberá exclusivamente ao ICIA a 

decisão em caso de reclamações. 


