
 
 

SERVIÇO EDUCATIVO 

 

Concurso Literário – Dia da Marinha 2018 
 

No âmbito das Comemorações do Dia da Marinha (20 de maio), o Museu de Marinha 
vai realizar a 3ª edição do Concurso Literário destinado ao público escolar – 1º, 2º e 3º 
ciclos. Com a colaboração da nossa mascote, Vasquinho, a sua irmã Oceana e o seu 
companheiro inseparável, Zénite, convidamos-te a participar.  
 
Fica atento ao tema e às normas do nosso concurso: 
 
O mote que te deixamos este ano é: o Mar!   
 
 “As ondas quebravam uma a uma 
Eu estava só com a areia e com a espuma 
Do mar que cantava só para mim.” 
 
Sophia de Mello Breyner Andresen 
 

  
 

 
 
 

   
 

 
 

Sabias que no dia 1 de 
fevereiro de 2017 a 
Marinha Portuguesa 

comemorou os seus 700 
anos? 



 
 
 

Conta-nos a tua aventura! Redige um texto que não ultrapasse uma folha A4 (2 
páginas) de acordo com o mote que te lançámos e envia-nos o original. A data limite 
de envio é 20 de abril.  
 
Os 15 melhores textos serão expostos ao público no Museu de Marinha - Pavilhão das 
Galeotas.  Os 3 melhores textos serão premiados!  O prémio… é surpresa!!! 
 
Que tal? Vamos participar?  
 
Aproveita a maré e dá largas à tua imaginação!! 
 

                                                                        

 
 

Esperamos por ti!!! 
 
 
 
  

Dá largas à tua imaginação. Conta-nos 
a tua história e vem passar connosco 
um dia muito divertido!!   
 



Concurso Literário 2018 
 
 
Normas:   
O Concurso Literário 2018 com o mote: “o mar”, é aberto a todos os alunos dos 1º,2º 
e 3º Ciclos do Ensino Básico, através das respetivas instituições escolares. 
 

 Os textos a apresentar a concurso deverão ser elaborados individualmente. 

 O texto deve cumprir os seguintes requisitos: 

o Ser inédito e redigido em português; 

o Deve ser apresentado em formato A4, não podendo ultrapassar as 2 

páginas. 

o No final do texto deverá constar o nome, idade, ano de escolaridade do 

autor e nome da escola.  

 Todos os participantes deverão concorrer através da instituição de ensino a 

que pertencem.   

 Os alunos presentes na cerimónia de entrega de prémios deverão ser 

acompanhados por um professor/acompanhante da instituição de ensino 

através da qual participaram. 

 Não podem concorrer familiares dos membros do júri, dos funcionários da 

Comissão Cultural de Marinha e dos diversos Órgãos de Natureza Cultural que a 

compõem. 

  Os trabalhos deverão ser enviados: 

- Através dos CTT para:  Concurso Literário – Dia da Marinha -  Museu de 

Marinha, Serviço Educativo – PRAÇA DO IMPÉRIO, 1400-206 LISBOA; 

- Pessoalmente, no Museu de Marinha; 

- Por email (formato PDF) para helena.almeida@marinha.pt  
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 O prazo limite de envio dos textos será dia 20 de abril.  

 A entrega dos prémios será feita em cerimónia pública, dia 17 de maio, no 

Museu de Marinha. 

 Todos os textos que não cumpram as normas estabelecidas, serão excluídos do 

Concurso. 

 
Para mais informações contactar: 210 977 388 

 

 
 

 
 
 

  
 
 
 


