
1	Fotografia	ou	fotobiografia 
cor ou preto e branco; impressão em papel; formato até 
70x50 cm (aprox.);

2 Desenho 
técnica livre sobre papel; formato até 100x70 cm (aprox.); 

3	Videoclip 
com a duração mínima de 2’ e máxima de 3’;

4	Escrita	criativa	 
apresentação de uma proposta de exposição / divulgação dos 
textos;

5	Coreografia	 
alusiva ao(s) tema(s), a apresentar em suporte vídeo, com a 
duração mínima de 5’ e máxima de 10’;

6	Recital	de	Poesia	 
sobre o(s) tema(s), a apresentar em suporte vídeo, com a 
duração mínima de 5’ e máxima de 15’;

7	Estudo	para	Mural	ou	Painel	de	Azulejos	 
com motivos alusivos às visões da Viagem, do Mar e do 
Mundo, a conceber com as dimensões mínimas de 90x45 cm  
e máximas de 6x2 metros.

6.	Formato	das	candidaturas
As candidaturas devem conter os seguintes elementos relativos 

a cada projecto:

– Identificação do projecto;
– Identificação e logótipo da instituição a representar, se for o 

caso;
– Logótipo do projecto;
– Breve currículo dos autores candidatos;
– Identificação do interlocutor (só para equipas);
– Enquadramento da proposta na(s) categoria(s) do concurso;
– Planificação / caracterização do projecto, incluindo os objec-

tivos, as etapas do processo, bem como os recursos técnicos, 
logísticos e materiais necessários;

– Breve apresentação da proposta, com referências ao seu desen-
volvimento e potencial que a sustente e valorize. 

7.	Prazos
As candidaturas ao concurso decorrem em duas fases:

Primeira fase – até ao dia 1 de Fevereiro de 2011.
Formalização da candidatura, através do preenchimento e 

submissão do formulário de inscrição, disponível no site www. 
almadaforma.org, contendo os requisitos enunciados no ponto 6;

Segunda fase – até ao dia 1 de Março de 2011.
Apresentação dos produtos finais dos projectos e das respec-
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2.	Objectivos	
O Concurso Pessoas em Pessoa 2011 pretende incentivar a 

criação de projectos artísticos inovadores, a partir da leitura de 
textos de Fernando Pessoa e de outros Poetas da Literatura Por-
tuguesa e Lusófona. Visa também promover a multidisciplinaridade 
da criação artística, propondo o desenvolvimento de projectos e 
produtos criativos que expressem formas multifacetadas inovado-
ras de ler e recriar os textos seleccionados por cada candidato.

Os trabalhos a concurso devem celebrar a Viagem, o Mar e o 
Mundo na obra do(s) Poeta(s), tendo como referência leituras e 
abordagens (re)criativas e poéticas de textos, sejam de Fernando 
Pessoa, dos seus heterónimos, ou de outros Poetas portugueses e 
lusófonos.  

Privilegia-se a diversidade e a riqueza de abordagens e leituras, 
expressas nas sete modalidades previstas a concurso.

3.	Destinatários
Este concurso destina-se, sobretudo, aos alunos do Ensino 

Secundário, dos cursos diurnos e nocturnos, das Escolas do 
concelho de Almada, às suas famílias e a professores, bem como a 
outros membros de Associações Culturais da comunidade educa-
tiva de Almada. 

4.	Condições	e	características	da	candidatura
Os concorrentes podem participar individualmente ou em 

equipas, no máximo de cinco elementos.
No caso de a candidatura ser formalizada em nome de equipa 

escolar, nesta poder-se-á integrar qualquer adulto (familiar, amigo 
ou professor) num máximo de dois por equipa.

Os concorrentes podem candidatar-se a mais do que uma das 
categorias a concurso, preenchendo um formulário para cada uma.

4.1.	Equipas
As equipas de trabalho devem ter entre dois e cinco ele-

mentos. Recomenda-se que cada uma delas inclua pessoas de 
diferentes cursos ou formações. Ainda que esta condição não seja 
obrigatória, será valorizado o carácter multidisciplinar das equipas 
e dos projectos.

Cada equipa deve escolher um nome que a identifique e no-
mear um membro interlocutor que a represente junto da entidade 
promotora nas duas fases do concurso.

5.	Modalidades	do	concurso
A Viagem, o Mar e o Mundo, na obra do(s) Poeta(s) 

Português(es) e / ou lusófono(s ) seleccionado(s), são os temas 
inspiradores de cada trabalho a apresentar em cada das seguintes 
modalidades:

tivas fichas artísticas e técnicas em suporte digital (CD ou DVD) 
e em triplicado, a enviar pelo correio à Escola Secundária Monte 
de Caparica, Centro de Formação de Escolas do Concelho de 
Almada – AlmadaForma – Rua Projectada V à Rua da Urraca, 
2825-105 Monte de Caparica.

8.	Constituição	do	Júri
Em ambas as fases da selecção das várias candidaturas 

submetidas a concurso, a avaliação será efectuada por um Júri 
constituído por três elementos, indicados pelas instituições 
promotoras, a ser presidido por um membro representante da 
Câmara Municipal de Almada.

9.	Apreciação,	selecção	e	avaliação	das	candidaturas
Serão duas as fases de selecção das candidaturas, consideran-

do-se como critérios relevantes:
na primeira fase – a adequação aos objectivos do concurso e 

aos requisitos do formato da candidatura; a qualidade e inovação 
da proposta apresentada; a exequibilidade do projecto.

Caso não sejam observáveis os critérios indicados, a candida-
tura poderá ser eliminada nesta primeira fase;

na segunda fase – a natureza, variedade e singularidade dos 
processos criativos e artísticos experimentados no tratamento 
do tema; a interdisciplinaridade expressa; o impacto do projecto 
na comunidade; a qualidade e a criatividade na execução do 
produto final.

Das decisões finais tomadas pelo Júri não haverá lugar a 
recurso. 

10.	Prémios
Ao 1º vencedor de cada modalidade será atribuído um pré-

mio monetário no valor de 250 Euros.
Aos participantes vencedores dos três primeiros lugares 

será entregue um documento comprovativo do mérito do seu 
trabalho.

Além dos três prémios referidos, poderão ser atribuídas 
menções honrosas, evidenciando a qualidade dos trabalhos 
apresentados.

Cada participante receberá um certificado de participação.
A entrega dos Prémios, a realizar no dia 25 de Março de 

2011, terá lugar no Convento dos Capuchos.

Considerações	finais
Os projectos vencedores deverão realizar a apresentação 

pública dos seus trabalhos na sessão de entrega dos prémios.
Os restantes trabalhos a concurso ficarão expostos no 

Convento dos Capuchos, durante os três dias do 2º Encontro 
de Poetas do Mundo em Almada – POEMA 2011, de 25 a 27 de 
Março.

Os trabalhos serão devolvidos aos candidatos, devendo ser 
recolhidos no Centro de Formação AlmadaForma, até ao final do 
mês de Março de 2011.



 (…)

Ah, e as viagens, as viagens de recreio, e as outras,  
As viagens por mar, onde todos somos companheiros dos  
    [outros  
Duma maneira especial, como se um mistério marítimo  
Nos aproximasse as almas e nos tornasse um momento  
Patriotas transitórios duma mesma pátria incerta,  
Eternamente deslocando-se sobre a imensidade das águas! 
Grandes hotéis do Infinito, oh transatlânticos meus!  
 
Com o cosmopolitismo perfeito e total de nunca pararem  
    [num ponto  
E conterem todas as espécies de trajes, de caras, de raças!  
 
As viagens, os viajantes  - tantas espécies deles!  
Tanta nacionalidade sobre o mundo! tanta profissão! tanta  
    [gente!  
Tanto destino diverso que se pode dar à vida,  
À vida, afinal, no fundo sempre, sempre a mesma!  
Tantas caras curiosas! Todas as caras são curiosas  
E nada traz tanta religiosidade como olhar muito para  
    [gente.  

(…)

Álvaro de Campos, in Ode Marítima
Orpheu nº2, 1915
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1.	Âmbito

A 2ª edição do concurso de Artes e Ideias  
Pessoas em Pessoa 2011 é um incentivo à leitura 
(re)criativa da Poesia de expressão portuguesa,  
promovido pelo Centro de Formação de Escolas  
do Concelho de Almada, no âmbito do Projecto  
Língua, Cultura e Cidadania – ALReP – Almada  
Referencial do Ensino do Português.

(...)


