SAINT JAMES GAMES
Go to Saint James Games

Atreve-te a percorrer
o caminho e vem à
descoberta de São
Tiago/ Saint James
Desafia os teus
conhecimentos e
participa nestes
jogos

Casa Paroquial
Estrada de S. Tiago, nº1
2415-544 Marrazes
Tel.: 244 855 180
Email:
geral@paroquiamarrazes.pt

Júri

O júri do concurso é presidido pelo pároco Rui Acácio
Ribeiro e constituído por pessoas devidamente habilitadas.
Ao júri compete a avaliação dos trabalhos, a atribuição dos
prémios e menções honrosas, caso se justifiquem,

Assinatura do concorrente: _____________________________________________________

5.

Pseudónimo: _________________________________________________________________

4.6

Morada_______________________________________________________________________________________________________

4.5

8. Informações
8.1 A entrega de prémios será efetuada no dia 9 de junho
de 2019, sendo divulgada atempadamente, a hora e o
local.
8.2 Todos os trabalhos serão propriedade da paróquia de
Marrazes.
8.3 Quaisquer informações ou esclarecimentos podem ser
prestados através do telefone geral da casa paroquial
ou
via
correio
eletrónico
para
saintjamesgamesmarrazes@gmail.com.

Tel/Telm.: __________________________Email: _________________________________________________________________

4.4

7.4

Doc. De Ident. __________________________ Naturalidade______________________________________________________

4.3

7.3

____________________________________________________________________ Data de Nasc. ____/___/_____

4.2

7.2

Nome completo:

4.
4.1

7.
7.1

Prosa:

3.

Destinatários
Adolescentes e Jovens dos 14 aos 18 anos.
Modalidades:
Prosa;
Poesia;
Fotografia;
Filme de curta duração
Apresentação dos trabalhos
Os trabalhos de prosa devem ser escritos em língua
portuguesa e processados em computador em
tamanho 12, com espaçamentos entrelinhas de 1,15 e
não podem exceder 3 páginas.
Os trabalhos de poesia podem ser apresentados nas
suas diversas formas, tais como: Quadra, décima,
soneto, ou qualquer outra métrica ou verso livre, não
podendo exceder as 3 páginas.
Na fotografia os trabalhos a concurso devem
corresponder à divisão preto e branco ou cor, e
apresentar um formato15x20cm(A3), num máximo de
3 fotos.
Nos trabalhos de filme de curta duração, este não
pode exceder os 3 minutos
Todos os trabalhos a concurso devem ter no verso, o
pseudónimo, título, idade e categoria a que
concorrem, exceção nos filmes que devem ter uma
ficha técnica.
Cada participante pode concorrer com o máximo de
três trabalhos por modalidade.

Filme:

6.1
2.

Prémios
Em cada modalidade e categoria são atribuídos os
seguintes prémios em vales:
a) 1º prémio: 100 €
b) 2º Prémio: 50€
c) 3º Prémio: 25€
Todos os participantes têm direito a certificado de
participação.
Entrega dos trabalhos
todos os trabalhos devem ser inéditos e identificados
com pseudónimo. (no destacável ao lado segue a
ficha de inscrição).
Todos os trabalhos devem ser entregues dentro de
envelope fechado, apenas com o pseudónimo do
autor. No seu interior deve conter a ficha de inscrição
devidamente preenchida e fotocópia do documento de
identificação.
O Prazo de entrega dos trabalhos termina a 17 de
maio de 2019.Após essa data só serão aceites os
trabalhos enviados pelo correio e com o carimbo da
data de 17 de maio.
Os trabalhos podem também ser entregues em mão
na Casa Paroquial ou por correio endereçados a:
Casa Paroquial Estrada de S. Tiago,nº1 2415544 Marrazes.

Fotografia:

6.

Poesia:

Tema
Os trabalhos concorrentes são de tema Saint James
Games.
Pega na tua concha e vem descobrir o que ela te pode
dizer e que relação tem com o padroeiro da paróquia
de Marrazes. Desafia os teus limites e participa nestes
jogos.

Modalidade:

1.

podendo não atribuir todos os prémios, e das suas
decisões não haverá recurso.

Ficha de Inscrição

Normas de participação 2019

