
 
J U N T A  D E  F R E G U E S I A  D E  S I N E S  

 
 
 

EDITAL Nº 20/2011 
 
 

JOSÉ DA SILVA RAPOSO, Presidente da Junta de Freguesia de Sines, torna 
público, que em reunião de Junta de 09 de Agosto de 2011 foram aprovadas as 
Normas do concurso “CONSTRUÇÕES NA AREIA NA PRAIA VASCO DA 
GAMA”.-------------------------------------------------------------------------------------- 
O presente documento pode ser consultado na secretaria da Junta de Freguesia de 
Sines, no ATL “A Gaivota” e em www.jf-sines.pt------------------------------------- 
Para constar se publica este e outros de igual teor, que vão ser afixados nos 
lugares públicos do costume. -------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Sines, 10 de Agosto 2011 
 
 
 

O Presidente da Junta de Freguesia de Sines 
 
 
 
 

José da Silva Raposo 
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JUNTA DE FREGUESIA  

DE SINES  

 

NORMAS DO CONCURSO 

PREÂMBULO 

A Junta de Freguesia de Sines, no âmbito do seu Plano de Atividades para 2011, vai 
organizar na Praia Vasco da Gama, em Sines, no próximo dia 31 de Agosto, pelas 10,00 
h, o concurso “CONSTRUÇÕES NA AREIA NA PRAIA VASCO DA GAMA”, que 
está aberto a todas as crianças de ambos os sexos, dos 7 aos 12 anos, previamente 
inscritas. São dois os escalões etários (dos 7 aos 9 e dos 10 aos 12 anos), designados de 
categorias A e B.  

1. INSCRIÇÕES 

As inscrições são gratuitas e limitadas a 60 concorrentes (30 de cada categoria). 

As inscrições abertas até dia 29 de Agosto, podem ser efetuadas na Secretaria da Junta e 
no ATL “A GAIVOTA”,  

2. CONCURSO 

Os concorrentes devem comparecer no recinto 30 minutos antes da hora marcada para o 
início do concurso, munidos dos apetrechos para os seus trabalhos, bem como do 
respetivo Bilhete de Identidade. 

O espaço destinado na praia a cada concorrente será marcado com uma placa com a 
indicação do seu número e terá uma área aproximada de 4m2. 

Na execução das suas construções, os concorrentes podem utilizar um balde de plástico 
para transporte de água e utensílios próprios para esculpir. 

É permitido utilizarem materiais de decoração provenientes do meio marinho (conchas, 
pedras, plantas, algas marinhas) 

Se as condições climatéricas não permitirem a realização do concurso na data e hora 
previstas, poderá este ser adiado, realizando-se posteriormente com a participação dos 
concorrentes já inscritos que se apresentem ou, na falta desses, com os concorrentes que 
entretanto se inscrevam. 

A duração do concurso é de 60 minutos. 

3. TEMAS 

 O tema é livre e será de inspiração do concorrente. 

Os trabalhos deverão ser executados por memorização. 
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4. PRÉMIOS 

Em cada categoria serão premiados o primeiro, o segundo, o terceiro e quarto 
classificados. Estes prémios são constituídos por bicicletas, jogos e cheques-brinde. 
Além destes prémios será atribuído um diploma de participação a todos os concorrentes. 

5. JÚRI 

O júri é composto por 5 elementos, nomeados pela Junta de Freguesia, sendo nomeado 
diretor o Presidente da Junta. 

O júri reserva-se o direito de não atribuir qualquer prémio, caso os trabalhos não 
correspondam às Normas do Concurso. 

Não é admitida qualquer intervenção ou sugestão durante a execução dos trabalhos. 

Não são admitidas reclamações sobre as decisões do júri e a participação no concurso 
implica total aceitação das Normas. Todas as dúvidas e casos não previstos nestas 
Normas serão resolvidos, no local, pelo júri, com conhecimento do diretor do concurso. 
As suas decisões são irrevogáveis. 

“Aprovado em reunião do Executivo no dia 9 de Agosto de 2011” 

 

 

O Presidente da Junta, 

 

José da Silva Raposo 

 
 
 
 


