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1. Designação  

1.1. É instituído o concurso Lendas da China – Prémio Instituto Confúcio Artes 
2016 com o objetivo de promover o diálogo intercultural, melhorando a 
compreensão mútua e a amizade entre a China e Portugal através do 
reconhecimento e apoio de trabalhos inspirados na cultura Chinesa.  

1.2. O concurso Lendas da China – Prémio Instituto Confúcio Artes 2016 colocará 
em evidência a visão alargada de aspetos artísticos relacionados com a cultura 
Chinesa a serem capturados por jovens estudantes e artistas proporcionando a 
sua apresentação à comunidade académica e a um público mais vasto.  

2. Âmbito 

2.1. O concurso Lendas da China – Prémio Instituto Confúcio Artes 2016 destina-
se a reconhecer e incentivar a prática artística e do design como fator de 
divulgação e desenvolvimento da cultura chinesa. 

2.2. O Instituto Confúcio atribuirá prémios aos jovens estudantes e artistas que 
apresentem os melhores trabalhos nas áreas de: 

a. Arte; 
b. Design; 
c. Multimédia; 
d. Música. 

2.3. Ao prémio podem candidatar-se residentes em Portugal, independentemente 
da sua nacionalidade, portadores de Bilhete de Identidade, Cartão de Cidadão 
ou Passaporte, com idade compreendida entre os 18 e os 35 anos, inclusive, 
completados até à data limite de entrega dos trabalhos. 

2.4. O trabalho poderá ser individual ou coletivo. Os trabalhos a concurso devem 
ser entregues com a identificação do(s) autor(es), cópia(s) do respetivo(s) 
Bilhete(s) de Identidade(s), Cartão(ões) de Cidadão ou Passaporte(s),  
curriculum vitae e indicação da(s) morada(s), telefone(s) e endereço(s) 
eletrónico(s). 

2.5. Os trabalhos a concurso deverão dar entrada no Instituto Confúcio da 
Universidade de Aveiro (UA), Campus Universitário de Santiago 3810-193 
Aveiro, até às 17h00 do dia 28 de outubro de 2016. 

2.6. Dos trabalhos apresentados a concurso serão selecionados pelo júri no máximo 
30 (trinta) que serão apresentados publicamente no âmbito do Congresso 
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Internacional Diálogos Interculturais Portugal-China, a realizar na UA, entre 
os dias 25 e 27 de janeiro de 2017. Os trabalhos ficarão expostos na UA, em 
período e local a designar. Dos 30 (trinta) trabalhos selecionados pelo júri serão 
escolhidos os premiados. 

2.7. Os trabalhos selecionados ficarão propriedade da Universidade de Aveiro, 
cabendo ao Instituto Confúcio da UA a sua divulgação e promoção. 

2.8. As associações industriais AIDA e Centro Habitat integrarão o júri, 
promovendo uma eventual produção de alguns dos trabalhos a concurso através 
das suas empresas associadas. Neste caso, a comissão do concurso Lendas da 
China – Prémio Instituto Confúcio Artes 2016 entrará em contacto com o(s) 
autor(es) desse(s) trabalho(s) no sentido de definir os termos dessa eventual 
produção. 

2.9. A verificação dos requisitos formais de admissibilidade e elegibilidade dos 
trabalhos é efetuada pela Comissão do concurso Lendas da China – Prémio 
Instituto Confúcio Artes 2016, que pode solicitar documentos e informações 
suplementares que considerem indispensáveis para a clarificação da 
candidatura.  

3. Natureza do Prémio 

3.1. O concurso Lendas da China – Prémio Instituto Confúcio Artes 2016 tem os 
seguintes valores pecuniários em euros para cada uma das quatro categorias:  

a. 1º prémio €	700,00 (setecentos euros); 
b. 2º prémio €	300,00 (trezentos euros); 
c. 3º prémio €	150,00 (cento e cinquenta euros). 

3.2. Para os trabalhos com mais do que um autor o valor do prémio mantém-se, 
sendo este entregue aos seus autores.  

4. Júri e Atribuição do Prémio 

4.1. O vencedor do Lendas da China – Prémio Instituto Confúcio Artes 2016 será 
escolhido por um júri presidido por um representante do Instituto Confúcio da 
UA e mais seis elementos: um representante da UA, um representante de uma 
associação industrial de Aveiro e quatro especialistas do Departamento de 
Comunicação e Arte, de acordo com as áreas premiadas.  

4.2. O júri reunir-se-á duas semanas antes da realização do Congresso Internacional 
Diálogos Interculturais Portugal-China para determinar o vencedor. 
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4.3. As decisões do júri serão tomadas por maioria simples e destas não caberá 
recurso. 

4.4. Na avaliação das candidaturas, o júri considerará os critérios de adequação do 
trabalho apresentado aos objetivos do prémio, do interesse, da qualidade 
artística, da originalidade, da inovação dos processos e tratamento do tema e 
da relevância da obra ou ideia apresentada. 

4.5. O júri poderá não atribuir o prémio caso entenda que os trabalhos a concurso 
não se enquadram no âmbito deste regulamento, ou quando não tenham 
qualidade suficiente. 

4.6. O resultado do concurso será publicado na página da internet do concurso 
Lendas da China – Prémio Instituto Confúcio Artes 2016. 

4.7. O prémio será entregue em ato público a realizar no decorrer do Congresso 
Internacional Diálogos Interculturais Portugal-China. 

4.8. Os trabalhos premiados ficarão a fazer parte do espólio artístico do Instituto 
Confúcio da UA. 

4.9. Os trabalhos apresentados a concurso, que não foram selecionados pelo júri, 
deverão ser recolhidos pelos seus autores nas instalações do Instituto Confúcio 
da UA até 17 de fevereiro de 2017. 

5. Formato dos projetos a concurso  

5.1. Os trabalhos a concurso podem ser apresentados em diferentes formatos e 
entregues material ou digitalmente. 

5.2. A sinopse (documento impresso ou PDF) deve conter: 
a. Título  
b. Nome(s) do(s) autor(es)  
c. Endereço(s) de correio eletrónico 
d. Data 
e. 3 a 5 palavras chave  
f. Descrição do projeto com o máximo de 500 palavras 
g. Três imagens (mínimo) esclarecedoras do projeto (na categoria de música 

não são obrigatórias imagens) 
h. Descrição técnica  

5.3. Envio por correio eletrónico: 
ic-ua-lendasdachina@ua.pt 
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5.4. Envio por correio normal:  
Instituto Confúcio 
Campus Universitário de Santiago 
3810-193 Aveiro, Portugal 

6. Esclarecimentos e contactos 

6.1. Quaisquer dúvidas respeitantes a este concurso poderão ser esclarecidas pela 
comissão organizadora: 

Geral:    ic-ua-lendasdachina@ua.pt 
Arte – Graça Magalhães:    gracamag@ua.pt 
Design – Nuno Dias:    ndias@ua.pt 
Multimédia – Mario Vairinhos:    mariov@ua.pt 
Música – Shao Ling:    shaoling@ua.pt 

7. Disposições finais  

7.1. Em situações omissas do presente Regulamento prevalecerá a decisão tomada 
pelo Instituto Confúcio da UA. 
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5.4. Envio por correio normal:  
Instituto Confúcio 
Campus Universitário de Santiago 
3810-193 Aveiro, Portugal 

6. Esclarecimentos e contactos 

6.1. Quaisquer dúvidas respeitantes a este concurso poderão ser esclarecidas pela 
comissão organizadora: 

Geral:    ic-ua-lendasdachina@ua.pt 
Arte – Graça Magalhães:    gracamag@ua.pt 
Design – Nuno Dias:    ndias@ua.pt 
Multimédia – Mario Vairinhos:    mariov@ua.pt 
Música – Shao Ling:    shaoling@ua.pt 

7. Disposições finais  

7.1. Em situações omissas do presente Regulamento prevalecerá a decisão tomada 
pelo Instituto Confúcio da UA. 


