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REGULAMENTO REGULAMENTO REGULAMENTO REGULAMENTO     

CONCURSO “CONCURSO “CONCURSO “CONCURSO “Lenda de NoudarLenda de NoudarLenda de NoudarLenda de Noudar””””    
 

 
    
1111––––    APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO    
 
O Parque de Natureza de Noudar (PNN) prepara-se para receber 
os Campos de Férias de Verão 2017: júnior (7-11 anos) 3/8 
julho e master (11-16 anos) 24/29 julho. 
 
O concurso “Lenda de Noudar” é uma ação de incentivo 
destinada a todos os alunos de Barrancos, que estejam 
interessados em participar nos Campos de Férias do PNN2017, e 
candidatar-se a ser um dos 4 participantes a usufruir de 
condições especiais de inscrição (50% de desconto). O valor 
base de inscrição é de 250€ e para os 4 vencedores (2 por cada 
edição) ficará em 125€.  
 
A participação neste concurso implica na aceitação deste 
regulamento.  
 
2 2 2 2 ––––    OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS    
    
O objetivo do concurso “Lenda de Noudar” é apresentar à 
comunidade de Barrancos o interesse que o PNN tem em 
receber e envolver a população nas suas iniciativas. Neste caso 
especificamente, pretende-se que os jovens de Barrancos 
façam um trabalho de escrita criativa.  
"""" Cria a tua lenda de Noudar, com reis, princesas, e outras Cria a tua lenda de Noudar, com reis, princesas, e outras Cria a tua lenda de Noudar, com reis, princesas, e outras Cria a tua lenda de Noudar, com reis, princesas, e outras 
personagens da tua imaginação, e com uma lição de moral personagens da tua imaginação, e com uma lição de moral personagens da tua imaginação, e com uma lição de moral personagens da tua imaginação, e com uma lição de moral ----    
máximo 1 página A4máximo 1 página A4máximo 1 página A4máximo 1 página A4."."."."    
 
3 3 3 3 ––––    PARTICIPANTESPARTICIPANTESPARTICIPANTESPARTICIPANTES    
 
Todos os alunos do Agrupamento de Escolas de Barrancos 
(entre 7 e 16 anos), que queiram participar no Campo de Férias 
do PNN, e cuja participação seja aprovada pelos Encarregados 
de Educação.  
 
 
 
 
 
 

4 4 4 4 ––––    INSCRIÇÕESINSCRIÇÕESINSCRIÇÕESINSCRIÇÕES    
 
    
4.1.4.1.4.1.4.1. Os trabalhos devem ser apresentados, sob pseudónimo, 
dentro de envelope fechado, dirigidos ao PNN - "Concurso 
Lenda de Noudar" e entregues no Posto de Turismo de 
Barrancos. 
 
4.2.4.2.4.2.4.2. Os dados pessoais do candidato: nome completo, data de 
nascimento, e-mail, contacto telefónico do participante, e 
contacto telefónico do Encarregado de Educação, devem 
constar no interior de envelope fechado, citado no ponto 
anterior, com a indicação no exterior do "pseudónimo". 
 
4.3.4.3.4.3.4.3. O participante deverá informar para qual das edições se 
candidata: júnior (7-11 anos) 3/8 julho ou master (11-16 anos) 
24/29 julho. 
 
4.4.4.4.4444.... O período limite para participar do concurso será até às 
18h00 de 30 de abril de 2017. Os trabalhos após esta data não 
serão considerados para efeito de participação. 
 
5 5 5 5 ––––    CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO CONCURSO CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO CONCURSO CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO CONCURSO CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO CONCURSO     
 
O objetivo deste concurso é destacar dentre todos os 
participantes a história mais interessante e bem escrita. As 
histórias enviadas serão analisadas pelo Júri e a escolha será 
baseada nos seguintes parâmetros: 
 

• Originalidade/Criatividade da narrativa 
• Pertinência e ligação da lição de moral à lenda 

 
Serão escolhidos os 2 melhores trabalhos para cada faixa 
etária. 
 
6 6 6 6 ––––    JÚRI DO CONCURSO JÚRI DO CONCURSO JÚRI DO CONCURSO JÚRI DO CONCURSO     
 
6.1.6.1.6.1.6.1. O Júri será constituído por um representante do Parque de 
Natureza de Noudar, e por um representante do Município de 
Barrancos. 
 
6.2.6.2.6.2.6.2. Os nomes dos vencedores e os respetivos trabalhos serão 
divulgados para todos os participantes, logo após a escolha 
dos melhores trabalhos, no dia 02 de Maio. 
 
7 7 7 7 ––––    PRÉMIOPRÉMIOPRÉMIOPRÉMIO    
 
O prémio do vencedor será um desconto de 50% na inscrição 
de um campo de Férias de Verão 2017: o valor de inscrição é de 
250€ e para os 4 vencedores (2 por cada edição) ficará em 
125€. 
 
A inscrição no Campo de Férias só será efetivada depois do 
envio dos formulários para o efeito (disponíveis em 
www.parquenoudar.com) e do respetivo comprovativo de 
pagamento para o e-mail pnoudar@edia.pt 
 

Parque de Natureza de Noudar, 19 de abril de 2017

 


