


Artigo 1.º Objetivos 

DESAFIA-TE a criar é uma iniciativa da 

Junta da União de Freguesias de Fânzeres e 

São Pedro da Cova. Este concurso tem o 

intuito de levar mais além e promover o 

reconhecimento do Concurso das Curtas-

Metragens, através da conceção e execução 

do troféu a atribuir aos vencedores das 

Curtas-Metragens.

Artigo 2.º Destinatários 

Podem participar neste concurso todos os 

Jovens cidadãos nacionais ou estrangeiros, 

entre os 15 e os 29 anos de idade, de forma 

individual ou em grupo, profissionais ou 

amadores. Poderão também participar todas 

as escolas e coletividades da União das 

Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova.

Artigo 3.º Organização do Concurso 

Todos os trabalhos devem ser enviados até 

30 de junho, em forma de desenho, maqueta 

ou protótipo à escala.

Artigo 4.º Entrega de Trabalhos 

Os trabalhos devem ser enviados por e-mail: 

concursos@fanzeres-saopedrodacova.pt; por 

correio: Rua S. Tiago, s/n  4510-670, ou 

por entrega em mão nos Edifícios da Junta 

de Freguesia, em Fânzeres e São Pedro da 

Cova.

Nos trabalhos devem constar os seguintes 

dados: nome completo, morada, país, 

contacto telefónico e e-mail.

Artigo 5.º Critérios de Conceção 

A conceção das propostas deve basear-se nos 

seguintes critérios:

- Dimensões adequadas

- Ter como referência as curtas-metragens 

de Fânzeres e São Pedro da Cova

Artigo 6.º Júri 
Todos os trabalhos recebidos que cumpram 
as condições de admissão estipuladas neste 
regulamento, serão avaliados por um júri, 
especialmente convidado para este fim.
Ao júri reserva-se o direito de não 
atribuir qualquer classificação, caso 
considere que os trabalhos não reúnam as 
características definidas pelo executivo 
da Junta de Freguesia. As decisões do júri 
são soberanas, não sendo admitidos 
recursos. Os casos omissos no presente 
regulamento serão resolvidos pelo júri, 
dando disso conhecimento à entidade 
promotora.

Artigo 7.º Critérios de Avaliação 
O grau de originalidade e adequação do 
projeto ao tema, serão os fatores mais 
relevantes na escolha do projeto vencedor.

Artigo 8.º Prémio 
O prémio consistirá na conceção do projeto 
e uma experiência para 4 pessoas num 
Escape -room, considerando-se assim pagos 
os direitos de autor. 

Fânzeres e São Pedro da Cova, 
7 de março de 2023
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