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Projecto LIFE Estepárias 

CONCURSO DE BANDA DESENHADA  
“Missão: Proteger a Abetarda, o Sisão e o 

Peneireiro-das-torres” 
 
 

REGULAMENTO 
 

 
I - Enquadramento 
 
O Concurso de Banda Desenhada “Missão: proteger a Abetarda, o Sisão e o Peneireiro-
das-torres” é promovido pela Liga para a Protecção da Natureza no âmbito das acções de 

Educação Ambiental do Projecto LIFE Estepárias (Conservação da Abetarda, Sisão e 
Peneireiro-das-torres nas estepes cerealíferas do Baixo Alentejo) LIFE07/NAT/P/654. 

A LPN propõe a todos os alunos do Ensino Básico e Secundário dos concelhos abrangidos 
pelas quatro Zonas de Protecção Especial (ZPE) abrangido pelo Projecto (ZPE de Castro 

Verde, ZPE de Piçarras, ZPE do Vale Guadiana, ZPE de Mourão/ Moura/ Barrancos) a criação 
de uma banda desenhada sobre o tema central do Projecto: Conservação da Abetarda, Sisão e 
Peneireiro-das-torres nas estepes cerealíferas do Baixo Alentejo. O concurso de âmbito 
Regional procura sensibilizar os mais novos para as ameaças associadas à avifauna Estepária e 
quais as possíveis medidas de conservação. 

Este concurso é organizado pela Liga para a Protecção da Natureza com o apoio da BDteca de 
Beja 

II - OBJECTIVO 

O objectivo do Concurso de Banda Desenhada: “Missão: proteger a Abetarda, o Sisão e o 

Peneireiro-das-torres” é despertar a criatividade e imaginação dos mais novos, estimulando a 
ilustração, através da banda Desenhada, dos diferentes aspectos relacionados com a 
conservação destas três aves estepárias, como sejam, o habitat, a alimentação, ameaças à 
conservação, comportamento, etc. 

 
III - QUEM PODE CONCORRER 
 
Podem concorrer todos os autores, sem limite de idade, que se encontrem a estudar nos 
concelhos de Castro Verde, Aljustrel, Almodôvar, Beja, Ourique, Mértola, Serpa, Moura, 
Mourão, Barrancos, independentemente de serem naturais da região ou não. 
A participação neste concurso implica a aceitação do Regulamento. 
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IV – TRABALHOS 
 

IV. a) BANDAS DESENHADAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS 
 

Os concorrentes podem realizar bandas desenhadas individuais ou colectivas, a cores 
ou a preto e branco. Cada concorrente individual ou equipa podem apenas concorrer 
com uma banda desenhada. Cada equipa será constituída, no máximo, por 6 
elementos e, no mínimo, por 2. 

 
IV. b) CATEGORIAS 

 
Os concorrentes são divididos em 4 categorias: 
Dos 7 aos 10 anos 
Dos 11 aos 15 anos 
Dos 16 aos 20 anos 
 
No que concerne aos trabalhos em equipa, o escalão no qual será integrado o trabalho, 
tem como referência a idade do autor mais velho. 

 
 

IV. c) NÚMERO DE PRANCHAS (PÁGINAS) 
 

Cada banda desenhada poderá ter entre 1 e 4 pranchas (páginas) originais inéditas. O 
formato deverá ser A4 ou A3. 

 
 

IV. d) NUMERAÇÃO DAS PRANCHAS E CABEÇALHO  
 

As pranchas deverão estar numeradas, excepto nas histórias constituídas apenas por 1 
prancha (página). A prancha inicial dever deverá ter cabeçalho, com o título da história 
(inclusivamente nas histórias com apenas 1 prancha). O final da narrativa deverá ter a 
palavra “Fim”. 
 

 
IV. e) LEGENDAS E ORTOGRAFIA 

 
As bandas desenhadas deverão ter legendas legíveis, preferencialmente em letra de 
imprensa. Os autores das pranchas em formato A3 deverão ter a noção que as 
pranchas serão reduzidas para A4 (metade do tamanho), quando forem impressas, 
pelo que a legendagem terá que ter em conta esse factor (as legendas devem ter uma 
escala legível, mesmo depois de reduzidas para metade). Os erros ortográficos terão 
muita importância, na avaliação a fazer pelo Júri. 

 
 
V – PSEUDÓNIMO 
 
As pranchas não podem estar assinadas (devem estar assinadas com pseudónimo, no verso). 
Os autores devem deixar um espaço em branco na prancha, para ser assinado após a 
avaliação, para efeitos de publicação ou exposição. No caso dos trabalhos em equipa, todos os 
elementos terão que usar pseudónimo. 
Será também indicado o escalão a que concorrem no verso. O pseudónimo deve ser legível e 
totalmente original. 
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VI - ENVIO DAS CANDIDATURA 
 
As candidaturas ao concurso podem ser feitas individualmente, por cada um dos autores, ou 
através das respectivas escolas.  
Os trabalhos poderão ser entregues na recepção do Centro de Educação Ambiental do Vale 
Gonçalinho, em Castro Verde ou na Casa da Cultura de Beja, na BDTECA. 
Os trabalhos também podem ser enviados por correio para o seguinte endereço: 
Centro de Educação Ambiental do Vale Gonçalinho 
Herdade do Vale Gonçalinho 
Apartado 84 
7780-909 Castro Verde 
Os autores devem entregar à organização do concurso uma versão impressa e outra digital. 
Os autores devem ficar com uma fotocópia do trabalho original. 
 
 

VI. a) DATA LIMITE PARA A ENTREGA 
 

A data limite para a entrega dos trabalhos é o dia 31 de Maio de 2011. A data do 
carimbo dos correios terá como limite o dia 31 de Maio de 2011 
Os trabalhos que cheguem com datas posteriores não poderão ser considerados. 

 
VII – JÚRI 
 
O júri do Concurso será constituído por 5 elementos: um elemento da Liga para a Protecção da 
Natureza, um autor reconhecido de banda desenhada, por um argumentista, por um 
representante da imprensa, e por um representante da Direcção Regional de Educação do 
Alentejo. 
O júri reunirá no dia 6 de Maio de 2011, para avaliar as obras a concurso (data sujeita a 
alteração) 
A decisão do júri será suprema. 
 
 
VIII - EXPOSIÇÂO DOS TRABALHOS A CONCURSO 
 
Todos os trabalhos serão expostos em local público de cada concelho, embora a organização 
possa considerar fazer uma pré-selecção em virtude do espaço disponível para a mesma 
exposição. 
 
 
IX - DEVOLUÇÃO DOS TRABALHOS 
 
Caso os autores dos trabalhos não pretendam ver a sua BD exposta numa fase posterior ao 
Concurso, os mesmos poderão levanta-los no Centro de Educação Ambiental do Vale 
Gonçalinho em Castro Verde. 
 
X - PRÉMIOS 
 
Para cada escalão haverá 3 prémios (para além do diploma de participação), quer no que 
concerne aos concorrentes individuais, quer no que concerne aos concorrentes em equipa. A 
organização pode entregar menções honrosas. 
 

X. a) Concorrentes individuais 
 
Dos 7 aos 10 anos 
1º Lugar - 1 álbum de banda desenhada e material de desenho 
2º Lugar – 1 álbum de banda desenhada  
3º Lugar – Material de desenho 
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Dos 11 aos 15 anos 
1º Lugar - 1 álbum de banda desenhada e material de desenho 
2º Lugar – 1 álbum de banda desenhada  
3º Lugar – Material de desenho 
 
Dos 16 aos 20 anos 
1º Lugar - 1 álbum de banda desenhada e material de desenho 
2º Lugar – 1 álbum de banda desenhada  
3º Lugar – Material de desenho 
 

 
X. b) Equipas 
 
Dos 7 aos 10 anos 
1º Lugar – Revistas de banda desenhada e material de desenho (para todos os 
elementos). Visita ao Festival Internacional de Banda Desenhada de Beja / ou da 
Amadora. 
2º Lugar – Revistas de banda desenhada (para todos os elementos). 
3º Lugar – Material de desenho (para todos os elementos). 
 
Dos 11 aos 15 anos 
1º Lugar – Revistas de banda desenhada e material de desenho (para todos os 
elementos). Visita ao Festival Internacional de Banda Desenhada de Beja / ou da 
Amadora. 
2º Lugar – Revistas de banda desenhada (para todos os elementos). 
3º Lugar – Material de desenho (para todos os elementos). 
 
Dos 16 aos 20 anos 
1º Lugar – Revistas de banda desenhada e material de desenho (para todos os 
elementos). Visita ao Festival Internacional de Banda Desenhada de Beja / ou da 
Amadora. 
2º Lugar – Revistas de banda desenhada (para todos os elementos). 
3º Lugar – Material de desenho (para todos os elementos). 
 
 

 
Todos os vencedores serão contactados pela organização a fim de combinar a logística da 
entrega dos prémios. À organização do Concurso está reservado o direito de divulgar e de 
expor dos desenhos participantes, devendo os concorrentes transmitir à LPN – Liga para a 
Protecção da Natureza, os direitos autorais sobre os mesmos. 
 
 

XI 
 

IDENTIFICAÇÃO DOS CONCORRENTES 
(a enviar, junto com as obras a concurso) 

 
 
CONCORRENTES INDIVIDUAIS 
 
A identificação do concorrente deve vir numa folha branca, junto com os originais, no interior de 
um envelope fechado, e deve preencher os seguintes requisitos: 
 
Escalão 
 
Pseudónimo 
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Nome (verdadeiro) 
 
Morada (de casa ou da escola) 
 
Código Postal 
 
Data de nascimento 
 
Telefone (de casa ou da escola) 
 
Telemóvel 
 
E-mail (pessoal ou da escol 
 
 
EQUIPAS 
 
A identificação da equipa concorrente deve vir numa folha branca, junto com os originais, no 
interior de um envelope fechado, e deve preencher os seguintes requisitos: 
 
Escalão 
 
Pseudónimo (do grupo) 
 
Nome (verdadeiro – de um dos elementos escolhidos pela equipa) 
 
Morada (da casa do elemento escolhido pela equipa, ou da escola) 
 
Código Postal 
 
Data de nascimento (do elemento mais velho do grupo) 
 
Telefone (da casa do elemento escolhido pela equipa, ou da escola) 
 
Telemóvel (do elemento escolhido pela equipa) 
 
E-mail (do elemento escolhido pela equipa) 

 

 

 


