
 

 
 
 

REGULAMENTO DO CONCURSO 
 
 

CAPÍTULO I 

Âmbito 

 

Artigo 1.º 

Instituição 

A Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve e o Centro de 
Estudos Comparatistas da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa promovem no ano 
lectivo de 2012/13 o Concurso Lit&Tour: Turismo nas Entrelinhas. 

 

Artigo 2.º 

Objectivos 

1. São objectivos do Concurso Lit&Tour: Turismo nas Entrelinhas: 

a) Desenvolver itinerários turístico-literários; 

b) Fomentar e consolidar hábitos de leitura; 

c) Ampliar o conhecimento da literatura portuguesa; 

d) Promover a criatividade e a imaginação. 

 

Artigo 3.º 

Destinatários 

Este concurso destina-se a todos os alunos do 12º ano das escolas secundárias do Algarve e do 

Baixo Alentejo. 

 

Artigo 4.º 

Objecto do Concurso 



1. Serão admitidos a concurso os itinerários turístico-literários associados ao Algarve e/ou ao 

Baixo Alentejo que contemplem os seguintes aspectos: 

a) indicação e apresentação sumária do(s) autor(es) e das obra(s) a trabalhar; 

b) indicação dos locais a visitar e a sua relação com o texto e a biografia do autor em causa; 

c) indicação das distâncias entre as atracções turísticas apresentadas no itinerário; 

d) indicação do tempo dispendido na deslocação entre cada uma das atracções e o meio de 

transporte recomendado; 

e) indicação da duração em horas do itinerário (o itinerário não poderá exceder um dia). 

2. Os itinerários poderão contemplar outras actividades passíveis de serem associadas ao 

percurso proposto e poderão incluir fotos ou outro material de ilustração que os autores dos 

itinerários considerem relevante.  

 

Artigo 5º 

Normas de apresentação dos trabalhos 

1. Os trabalhos deverão ser entregues em formato Word ou Publisher e ter uma dimensão 

entre   2000 e 2500 palavras.  

2. Cada concorrente poderá entregar apenas um trabalho. 

3. Os trabalhos poderão ser individuais ou feitos em grupos (máximo de 3 alunos por grupo). 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

Organização 

Artigo 6.º  

Apresentação de Candidaturas 

1. Os trabalhos deverão ser entregues em envelope fechado e lacrado (que registará no seu 

exterior o nome do concurso). 

2. Dentro do envelope referido no ponto um deverá constar outro envelope lacrado com 

uma folha com: pseudónimo, identificação completa do(a) autor(a), idade, morada completa, 

contacto telefónico, e-mail e nome da escola que frequenta. 

3. Cada envelope deverá corresponder a uma só candidatura. 

4. Os trabalhos deverão ser entregues em mão ou enviados por correio (sem 

identificação do remetente), até ao dia 29 de Março de 2013, para: 



Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo 

Campus da Penha 

a/c Concurso Lit&Tour: Turismo nas Entrelinhas 

8005-139 Faro 

 
5. A Escola não se responsabilizará por danos ocorridos nas embalagens. 
 

Artigo 7.º 

Júri 

1. O júri será composto por três elementos: o coordenador do Projecto Lit&Tour, um 

especialista  e o Presidente  do Turismo do Algarve.  Este júri será coadjuvado por uma 

comissão consultiva. 

2. Será da competência do júri decidir a ponderação dos diferentes critérios de avaliação.  

3. Os critérios de avaliação serão os seguintes: 

a) coerência entre os diversos elementos do trabalho (i.e. autor, obra, atracções turísticas, 

tempo de deslocação, meio de transporte e duração do itinerário); 

b) coerência entre a obra literária e o desenho do itinerário; 

c) correcção da língua portuguesa; 

d) criatividade e novidade; 

4. Das decisões do júri não haverá recurso. 

5. O Júri poderá recusar a atribuição de prémio caso não reconheça nos trabalhos 
apresentados a qualidade exigível. 

 

Artigo 8.º 

Divulgação dos resultados 

1. Os resultados serão divulgados na página da Internet da ESGHT (www.esght.ualg.pt) até 

final de Abril e o vencedor será informado pessoalmente através de carta. 

 

CAPÍTULO III 

Prémios 

Artigo 9.º 

Prémios e Certificados 

1. Os trabalhos serão premiados da seguinte forma: 

1.º Prémio – Bolsa de 1.000 euros, em forma de voucher. O valor é atribuído ao trabalho, 

sendo repartido pelos autores que venham a tornar-se estudantes da ESGHT em 2013/14; 

2.º Prémio – Bolsa de 250 euros, em forma de voucher, válido para cursos livres a realizar na 

ESGHT em 2013/14; 



2. A todos os restantes concorrentes serão entregues certificados de participação. 

3. Os prémios serão entregues em local e hora a definir e a divulgar pela organização do 

concurso . 

CAPÍTULO IV 

Disposições Gerais 

Artigo 10.º 

Aceitação das condições 

1. Os concorrentes ao submeterem os trabalhos estarão automaticamente a aceitar as 

condições presentes neste regulamento. 

2. Os trabalhos entregues em candidatura ficarão na posse dos promotores do concurso. 

3. Não se procederá à entrega do prémio se este não for levantado no dia e local 

indicados pelas entidades promotora. 

5. Só podem ser submetidos a concurso trabalhos inéditos, pelo que qualquer indício 

de plágio será punível com a desqualificação. 

 

Artigo 11.º 

Notas Finais 

1. Qualquer decisão sobre casos eventualmente omissos neste Regulamento será da  
competência dos promotores do concurso. 


