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A Câmara Municipal de Manteigas promove o 6.º Concurso de 
Ilustração denominado «Bilhete Postal de Manteigas», integrado 
na 22.ª Feira do Livro de Manteigas.

Os trabalhos apresentados deverão ser obrigatoriamente 
inéditos.

O tema dos trabalhos deve centrar-se em «Manteigas e o seu 
Património Edificado».

Normas de apresentação: entrega de originais, em folha A4, com 
título do trabalho e pseudónimo do concorrente.

Poderão participar no Concurso todos os alunos matriculados no 
1.º, 2.º e 3.º Ciclos nos estabelecimentos de Ensino do Concelho 
de Manteigas, de forma individual ou em grupo até três 
elementos, pelos seguintes escalões:

Escalão A - Alunos do 1.º Ciclo (1.º e 2.º Ano)
Escalão B - Alunos do 1.º Ciclo (3.º e 4.º Ano)
Escalão C - Alunos do 2.º Ciclo
Escalão D - Alunos do 3.º Ciclo

A inscrição é gratuita, sendo que cada aluno/grupo só poderá 
apresentar um trabalho.

Os trabalhos dos concorrentes serão identificados unicamente 
com título e pseudónimo.

Os trabalhos deverão ser entregues, juntamente com a ficha de 
inscrição preenchida, bem como os dados de identificação do 

concorrente (nome, morada e telefone) num envelope fechado, 
ostentando no exterior o pseudónimo do concorrente.

Os trabalhos deverão ser entregues na Biblioteca Municipal até 
às 17:30 horas, do dia 04 de maio de 2022.

A apreciação e classificação dos trabalhos concorrentes serão 
efetuadas por um Júri composto por três elementos a designar 
pela organização.

A entrega dos Prémios terá lugar em Sessão Pública no dia 07 de 
maio de 2022, no âmbito da abertura da 22.ª Feira do Livro, a ter 
lugar na sede da Banda Boa União - Música Velha.

Os prémios por cada escalão, são os seguintes:
1.º Prémio - € 50,00 *
2.º Prémio - € 30,00 *
3.º Prémio - € 20,00 *
Prémio de Participação: € 6,00 *
* Vale de compras em livros na 22.ª Feira do Livro de Manteigas.

Os trabalhos classificados em primeiro lugar de cada escalão 
serão reproduzidos em Bilhete Postal, em tamanho normalizado, 
podendo ser utilizados pela Câmara Municipal de Manteigas 
para promoção, divulgação e valorização do Concelho de 
Manteigas.

Os trabalhos concorrentes serão expostos na 22.ª Feira do Livro, 
a ter lugar na sede da Banda Boa União - Música Velha.

À organização reserva-se o direito de publicar todos os trabalhos 
dos concorrentes.
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