
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais  informações:  
Bib l ioteca  Munic ipa l  

(Div i são de Desenvolv imento Soc ia l  e  Qual idade de Vida)  

271 752 230 |  h is tor ia .onl ine@cm-sabugal .pt  

 



 

 

INTRODUÇÃO 

 

Na sociedade atual,  em que o hábito da leitura se tem vindo a perder, 

torna-se necessário apresentar projetos e ações que façam despertar novamente 

o gosto pela leitura. 

Dando continuidade ao projeto de 2018 “Vamos construir uma História?!”,  

que teve a participação de todos os estabelecimentos de ensino do pré-escolar e 

do 1.º ciclo do concelho do Sabugal,  que consistiu na criação de um conto 

infanti l :  “Sabugal,  Surpreenda os Sentidos com a avó Deolinda!”, pretende-se, 

agora, desenvolver um projeto similar,  mas numa versão online, dada a nova 

realidade que o mundo atravessa, aberto a todos os cidadãos que queiram fazer 

parte desta viagem, criando um conto novo. 

 

 

 

DESAFIO 

 

O projeto “Vamos construir uma História?! – online” consiste num conto, 

que vai aparecendo sem restrições ou condições, em que o único ponto 

obrigatório é: dar azo à imaginação… 

É dado o mote da história,  que irá servir como referência e de onde partirá 

o início desta viagem. Semanalmente vai-se acrescentando: personagens, nomes, 

locais,  atividades, famil iares, amigos,  idades, mistérios… que irão enriquecer a 

construção deste novo conto. 

A história terá 2 momentos: 

-  A “construção” da história online; 

-  A sua apresentação com uma adaptação teatral.  

 

 

 



 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

 

1. O projeto 

1.  Será publicada, semanalmente, no site da Câmara Municipal do Sabugal,  a 

história em construção; 

2.  O mote que dará início à história será dado pelo Município;   

3.  Os interessados em participar neste projeto deverão dar continuidade à 

história publicada até à data em que vão participar;   

4.  Todos os textos têm de ser,  obrigatoriamente, originais e inéditos, sendo 

responsabil izado(s) todo(s) o(s) que cometer(em) plágio, assumindo as 

responsabil idades e custos que advirem desse ato;  

5.  Os trabalhos serão avaliados por um júri  constituído por 3 elementos do 

Município do Sabugal,  que receberão de forma anónima os textos. Depois 

de analisados, votarão, elegendo o texto que dará continuidade à história 

dessa semana; 

6.  Todos os textos serão pertença do Município, podendo o mesmo usá-los 

em futuras publicações, caso se justif ique. Contudo, previamente, será 

dado conhecimento ao autor.  

 

2. Como participar 

1.  Aberto a todos os cidadãos, de todas as faixas etárias,  que queiram 

participar;  

2.  Dar continuidade à história publicada semanalmente;  

3.  Os interessados podem participar todas as semanas, contudo, o mesmo 

participante só pode ter 2 capítulos no conto (Exemplo: o texto 

selecionado para o capítulo 6.º e 16.º foi  o do Alfa, logo não será 

publicado mais nenhum capítulo deste participante) ;   

4.  O ponto anterior só não se aplica se, numa determinada semana, houver 

apenas um participante a concorrer (Exemplo: No capítulo 12.º só o Alfa é 

que participa, mas já foram publicados dois capítulos seus, o 6.º e 10.º,  o 



 

júri  terá que analisar o capítulo enviado e, se o mesmo der continuidade à 

história, este poderá ser publicado);  

5.  Todos os capítulos que não forem selecionados para esta edição poderão 

vir a ser publicados em futuras ações que promovam a leitura no 

Município do Sabugal;   

6.  As condições e prazos, no envio dos textos, deverão ser respeitados, para 

que não haja atrasos;  

7.  Os textos deverão ser enviados para o email:  historia.online@cm-

sabugal.pt.    

8.  No email  deve constar:  

a.  Texto em anexo, sem a indicação do seu autor, em formato word ou 

PDF 

b.  Nome 

c.  Idade  

d.  Localidade. Caso não seja do concelho, mas tenha uma l igação, 

indicar 

e.  Declaração de cedência dos direitos de publicação ao Município  

9.  Quem não dominar as novas tecnologias, poderá entregar a seu capítulo 

na Biblioteca Municipal do Sabugal,  dentro de um envelope fechado, que 

indique no remetente: “Vamos construir uma História?! -  online”, no 

interior:  o texto de participação, sem a indicação do seu autor, e em folha 

separada deverá indicar os dados pessoais:   

a.  Nome 

b.  Idade  

c.  Localidade. Caso não seja do concelho, mas tenha uma l igação, 

indicar 

d.  Declaração de cedência dos direitos de publicação ao Município; 

Ø  No caso de o autor ser menor de idade deverá o encarregado de 

educação preencher a declaração correspondente; 

10.  Todos os participantes, (retirava vírgula) receberão uma lembrança. 

 

 



 

3. Formatação 

-  Corpo do texto :  Cada texto deverá ter entre 2 a 4 páginas;  

-  Margens:  2,5 cm (superior,  inferior,  direita e esquerda); 

-  Tipo de letra:  Calibri  (Corpo); 

-  Tamanho:  12; 

-  Espaçamento:  1,5 entre l inhas. 

 

4. Júri  

1.  O júri  é constituído por 3 funcionários da Divisão Social  e Qualidade de 

Vida da Câmara Municipal do Sabugal;   

2.  Haverá um 4.º elemento, que será de apoio, que receberá semanalmente 

as propostas enviadas (quer por email ,  quer por carta) reencaminhando-

as, com total  anonimato, para o júri  as analisar;   

3.  Cada elemento do júri  analisará de forma individual as propostas 

recebidas e posteriormente reunir-se-ão para eleger a proposta que 

achem ser a mais adequada para dar continuidade à história dessa 

semana;  

4.  É da responsabil idade do júri  escolher o t ítulo f inal  para a história,  depois 

de ter recebido o capítulo f inal.    

 

5. Publicação e lançamento 

1.  O mote, dado pelo Município, dará início a esta viagem; 

2.  Semanalmente será publicada, no site do Município do Sabugal  

https://www.cm-sabugal.pt/,  a evolução da história,  resultante dos 

trabalhos selecionados;  

3.  No final de cada capítulo será mencionado o nome do autor e a sua 

localidade (Exemplo: Deolinda Dinis – Quarta-Feira);  

4.  O final da história será publicado no mês do l ivro, em abri l ;  

5.  Haverá uma adaptação da história para teatro, a ser apresentada a peça 

no dia 23 de abri l ,  Dia Mundial  do Livro; 



 

6.  Cabe ao Município do Sabugal editar a história em formato papel e 

disponibil izá-la para aquisição dos interessados. 

 

6: Cronograma  

Organização mensal 

16 de setembro: Divulgação do projeto nas redes sociais  

Semana Mês Dias Semana Mês Dias 

1.ª 

outubro 

1 a 9 (Mote)  Paragem de Natal  

2.ª 9 a 13 12.ª 

janeiro 

8 a 12 

3.ª 16 a 20 13.ª 15 a 19 

4.ª 23 a 27 14.ª 22 a 26 

5.ª 30 a 3 15.ª 29 a 2 

6.ª 

novembro 

6 a 10 16.ª fevereiro 5 a 9 

7.ª 13 a 17 Paragem de Carnaval 

8.ª 20 a 24 17.ª 
fevereiro 

19 a 23 

9.ª 27 a 1 18.ª 26 a 2 

10.ª 
dezembro 

4 a 8 19.ª 
março 

5 a 9 

11.ª 11 a 15 20.ª 12 a 16 

Abril :  Lançamento do conto, na íntegra, no site da Câmara Municipal.  

Apresentação de uma peça de teatro baseada no conto. 

 

Organização semanal 

Sexta Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta 

Envio dos textos até, às 10h00,  

quarta-feira 

Análise dos 

textos 

Escolha e 

publicação 

 

 

 

 

 

 



 

 

DECLARAÇÃO DE CEDÊNCIA DE DIREITOS DE AUTOR E PUBLICAÇÂO 

 

 

Eu,_________________________________________________________________

_________, t itular do B.I ./ Cartão de Cidadão n.º______________________, 

vál ido até _____/_____/_______, natural de 

______________________________________ cedo e autorizo a publicação do 

meu nome, localidade e do texto que remeti para o capítulo __________ do 

projeto “Vamos construir uma História?! – Online”, do qual sou autor.   

Declaro que o texto é da minha autoria e original,  não tendo sido copiado ou 

difundido em qualquer outro tipo de publicação. 

Cedo, a t ítulo gratuito, ao Município do Sabugal o direito exclusivo de publicar e 

distribuir,  em suporte f ísico, eletrónico ou em outros suportes que venham a 

existir,  o texto remetido para o presente projeto.  

Declaro que l i  a presente Declaração e a informação que forneço é completa e 

verdadeira.  

 

 

Sabugal,  _____________ de _______________________de 20____ 

   

Assinatura: ________________________________________  

 

Declaro, ao abrigo do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, que dou o meu 
consentimento de forma livre, específica e informada, para a recolha e tratamento dos meus dados 
pessoais, para efeitos do presente projeto. 

 



 

 

DECLARAÇÃO DE CEDÊNCIA DE DIREITOS DE AUTOR E PUBLICAÇÂO MENORES 

 

Eu,_________________________________________________________________

_________, (□ pai/ □ mãe / □ tutor – assinalar a opção aplicável),  t itular do B.I ./ 

Cartão de Cidadão n.º______________________, vál ido até 

_____/_____/_______, encarregado de educação do 

menor,________________________________________ 

______________________________________,  t itular do B.I ./ Cartão de Cidadão 

n.º____________________, vál ido até ______/_____/_____, natural de 

______________________________________; cedo e autorizo a publicação do 

meu nome, localidade e do texto que remeti para o capítulo __________ do 

projeto “Vamos construir uma História?! – Online”, do qual sou autor.   

Declaro que o texto é da minha autoria e original,  não tendo sido copiado ou 

difundido em qualquer outro tipo de publicação. 

Cedo, a t ítulo gratuito, ao Município do Sabugal o direito exclusivo de publicar e 

distribuir,  em suporte f ísico, eletrónico ou em outros suportes que venham a 

existir,  o texto remetido para o presente projeto.  

Declaro que l i  a presente Declaração e a informação que forneço é completa e 

verdadeira.  

 

Sabugal,  _____________ de _______________________de 20____ 

   

Assinatura: ________________________________________  

 

Declaro, ao abrigo do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, que dou o meu 
consentimento de forma livre, específica e informada, para a recolha e tratamento dos meus dados 
pessoais, para efeitos do presente projeto. 


