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CONCURSO “MY LIFE IN STRIPS”- EDIÇÃO 2021 

REGULAMENTO 

 

1. Apresentação 

O concurso “My Life in Strips” é uma iniciativa promovida pelo Projeto READ ON 

https://readon.eu/en/home , através do Agrupamento de Escolas Carlos Gargaté. No ano 

letivo 2020/2021, o concurso implica a conceção e desenvolvimento de uma banda desenhada 

subordinada ao tema “My life/A minha vida” podendo ser desenvolvidos os seguintes tópicos 

que se apresentam para inspiração: “Temos a tendência de nos concentrar no momento, nas 

coisas materiais e nos novos dispositivos, de desejar coisas novas, coisas de que muitas vezes 

não precisamos. Pensamos sempre que “o pasto pode ser mais verde do outro lado da 

vedação”. Por que não focar em nossa vida cotidiana, de compartilhar aquelas histórias mais 

importantes de todas. As histórias que valem a pena compartilhar e que podem contar a nossa 

vida em BD. Gostaríamos que compartilhasses as tuas histórias e nos contasses como é a tua 

vida” 

 

2.Objetivos 

Os objetivos deste concurso são os seguintes: 

a)  Promover e apoiar o desenvolvimento de histórias em banda desenhada entre os jovens. 

b) Promover e apoiar jovens artistas/escritores, dando-lhes a oportunidade de criar novos 

trabalhos e de os partilhar na página web do projeto, assim como nos festivais de literatura. 

c) Fomentar a integração da literatura com outras formas de expressão artística. 

 

3. Destinatários 

O concurso é dirigido aos jovens de idades compreendidas entre os 12 e os 19 anos de idade 

sendo estes divididos em duas categorias:  

a) C1- Grupo etário 12-15 

b) C2- Grupo etário 16-19 

 

4. Natureza dos projetos 

4.1. Características: 

a) Os trabalhos deverão apresentar entre 1 a 10 vinhetas. 

b) Todos os formatos e todos os meios (manual, digital) são aceites. 

 

5. Candidatos 

a) Os trabalhos devem ser realizados individualmente. 

c) Cada jovem pode participar com mais do que um trabalho. 

 

6. Processo de envio e submissão de trabalhos a concurso 
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a) O(s) trabalho(s) pode(m) ser enviado(s) através de email para readonportugal@gmail.com 

(atenção à qualidade da digitalização), entregue(s) em mão, nos serviços administrativos do AE 

Carlos Gargaté (Charneca de Caparica, Almada)  ou através de correio para: Agrupamento de 

Escolas Carlos Gargaté – Praceta Frederico de Freitas, 2825-002 Charneca de Caparica. 

b) O trabalho deverá ser acompanhado por um documento que contenha os seguintes dados:  

b1) Nome completo;  

b2) Categoria a que concorre; 

b3) Data de nascimento; 

b4) Localidade de residência; 

b5) Contacto de email ou telefone; 

b6) Escola a que pertence (facultativo); 

b7) Ano de escolaridade (facultativo); 

b7) Inserir a seguinte declaração: “ Declaro que, ao participar neste concurso, li e aceitei o seu 

regulamento”.  

 

7. Direitos de utilização 

Os concorrentes transmitem aos promotores desta iniciativa os direitos autorais sobre todas 

as criações que apresentem no âmbito do presente concurso, para publicação na página web 

do projeto e apresentação em festivais literários dos parceiros do projeto READ ON  e noutros 

suportes considerados pertinentes pelos promotores do concurso. 

 

8. Prazos 

a) O envio do(s) trabalho(s) deverá ser realizado até ao dia 1 de março de 2021 (data de 

correio para o caso de envio por esta via). 

c) O vencedor de cada classe e o nome dos concorrentes selecionados para participarem na 

fase internacional do concurso “My life in strips” (CF. Ponto 12 deste regulamento) serão 

anunciados a 1 de Abril de 2021. 

 

9. Critérios de apreciação 

Os projetos a concurso serão apreciados de acordo com os seguintes critérios: 

• Respeito pelo tema. 

• Originalidade/Criatividade. 

• Qualidade das técnicas utilizadas. 

 

10 (Natureza Inédita das Obras - Proibição de Plágio)  

1. Os candidatos garantem e responsabilizam-se sob compromisso que as obras apresentadas 

a concurso são criações originais e inéditas, não sendo admissível a prática de plágio, total ou 

parcial.  

2. A violação do número anterior implica a imediata exclusão da(s) obra(s) do presente 

concurso.  
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3. Os autores responsabilizam-se total e integralmente pela violação de qualquer direito de 

autor e por quaisquer danos patrimoniais e não patrimoniais causados a terceiros em 

resultado dessa violação. 

 

11. Júri 

O Júri do Concurso será constituído por professores e por outros elementos convidados de 

reconhecida experiência na área.  

Das decisões do júri não haverá lugar a recurso.  

 

12.Vencedores e Prémios 

Haverá um vencedor, por cada categoria, que será premiado com um cheque oferta de uma 

empresa na área da cultura e/ou tecnologias, no valor de 100 Euros. 

Serão selecionados, ainda, mais 8 trabalhos, para além dos vencedores, de modo a serem 

apresentados à fase internacional do Concurso: “My life in Strips” onde competirão com 

propostas provenientes de outros países parceiros do projeto. Para além disso estes 10 

trabalhos serão divulgados na página web do projeto READ  ON (https://readon.eu/en/home ) 

e serão expostos nos Festivais de Literatura dos países participantes no projeto nas edições de 

2021. 

Os trabalhos vencedores a nível internacional, em cada categoria, terão direito a um prémio a 

anunciar.  

13. Licenciamento 

Todos os trabalhos oponentes ao concurso serão disponibilizados publicamente sob uma 

licença Creative Commons, do tipo Atribuição – Partilha nos Termos da Mesma Licença (by-sa) 

(http://www.creativecommons.pt/cms/view/id/28/ ) no caso dos produtos enviados em 

formato digital . 

 

14. Disposições finais 

14.1. A apresentação de trabalhos representa a aceitação plena do presente regulamento. 

14.2. Todos os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelos elementos 

constituintes do Júri.  

14.3. Qualquer dúvida sobre o concurso poderá ser colocada através do seguinte endereço de 

email: readonportugal@gmail.com  

 

 

Charneca de Caparica, 11  de Setembro de 2020 

 


