
"O Poder da Palavra" é um concurso de performance, escrita discursiva e oratória, inserido na programação do “MAP - Mostra 
de Artes da Palavra”,  onde se pretende valorizar e motivar não só a escrita criativa, mas também a eloquência através de 
um modelo que compreende diversas possibilidades performativas. 
 
Salientamos dentro do género ‘Palavra Dita’ (ou spoken word) o discurso convencional, a performance poética, o rap, o 
stand-up ou o poetry slam. 
 
A escolha do estilo fica ao critério dos candidatos. 

É objetivo primeiro deste concurso: 
 
- trabalhar a oratória, uma área da disciplina de português por vezes subvalorizada devido à extensão do programa 
curricular; 
- despertar e/ou motivar o gosto pela escrita criativa e expressão oratória nas camadas mais jovens; 
- dar a conhecer novos talentos na área da performance, da escrita e da escrita performada. 

O Poder da Palavra destina-se aos alunos e alunas das escolas secundárias do Concelho de Oeiras, que estejam a frequentar 
o 10º, 11º e 12º anos de escolaridade.

Cada candidato deverá enviar um video, com a duração máxima de 4 minutos, no qual seja percetível a sua performance a 
ler um texto da sua autoria, em língua portuguesa, num dos géneros descritos no ponto 1 deste regulamento. 
 
O video deverá ser colocado num canal pessoal do Youtube e o link partilhado para o seguinte e-mail 
vozpoderdapalavra@gmail.com, juntamente com o formulário de inscrição que podem encontrar em apalavra.pt. 
 
Tendo em conta um conjunto de critérios orientadores — originalidade do tema, qualidade da escrita, performance e dicção 
(entre outros) — um painel de jurados irá escolher dois alunos (mais um suplente) de cada escola do Concelho para a 2ª  
fase do concurso.  
 
Após esta seleção, os 16 alunos selecionados terão a oportunidade de aperfeiçoar e desenvolver as suas competências, 
através de um conjunto de workshops, nomeadamente de expressão corporal, colocação e projeção de voz, escrita criativa, 
estratégias de comunicação, spoken word e desenvolvimento pessoal. 

O que é a iniciativa "VOZ - O PODER DA PALAVRA"?

REGULAMENTO

objetivo

QUEM PODE PARTICIPAR?

COMO PARTICIPAR?



As temáticas propostas para a primeira edição são as seguintes: 
- Liberdade (Democracia e Liberdade); 
- Violência; 
- Família; 
- Futuro da Europa; 
- Cancel Culture; 

Após os workshops, os candidatos irão defrontar-se em duas semifinais a decorrer durante o MAP – Mostra de Artes da 
Palavra. 
 
Cada semifinal, com 8 concorrentes, será composta por duas rondas: 
- Na 1ª ronda serão escolhidos os seis mais votados 
- Na 2ª , dos 6 selecionados serão escolhidos os 4 mais votados para passar à final do concurso. 
 
Desta forma, a final contará com 8 elementos, sendo 4 os mais votados em cada semifinal. 

Cada ronda será de 3 minutos; o tempo comecará a contar a partir da primeira palavra que o concorrente dirigir ao público. 
Ao antigir os 3 minutos soará um sinal para indicar o limite de tempo permitido e serão dados 10 segundos de tolerância para 
o participante encerrar a sua performance. 
 
Após o sinal serão descontados 0,5 pontos por cada 10 segundos a mais de performance. 
 
A semifinal será constiuída de duas rondas, na primeira são escolhidos os 6 melhores e na segunda são escolhidos os 4 
melhores.  
 
A final terá também duas rondas: numa primeira serão escolhidos os 6 mais votados que, na segunda, estarão a competir 
para decidir o Grande Vencedor desta primeira edição; em caso de empate na 2ª ronda, será pedida uma 3ª atuação para 
desempatar. 
 
O Júri, constituído por 5 elementos, atribuirá um valor de 0 a 10 ( 0 = mau e 10 = perfeito) com décimas incluídas; 
 
Serão atribuídos prémios ao vencedor e ao segundo e terceiro lugares. 
 
De frisar que todos os concorrentes devem ter preparados pelo menos três textos para a semifinal: um para a 1ª ronda, um 
segundo para a 2ª ronda e um 3º em caso de empate na 2º ronda. 

temas

SEMIFINAL E FINAL

Regras



Março e Abril - Processo de candidatura e envio dos vídeos; 
1ª quinzena de Maio - Escolha dos 16 participantes; 
2ª quinzena de Maio - Workshops de Formação; 
Junho -  Semi-finais e final a decorrer no MAP (9, 10 e 11 de Junho)

prazos

1ª fase: 
- representante da OeirasEduca; 
- representante da CMO; 
- representante da associação "A Palavra"; 
 
2ª e 3ª fase: 
- representante da CMO; 
- três convidados da associação (em concordância com a CMO)

O 1º prémio consiste num voucher de 750€. 
 
0 2º prémio consiste num voucher de 500€. 
 
0 3º prémio consiste num voucher de 250€.

Na participação deste concurso está implícita a captação e divulgação de imagens promocionais, bem como entrevistas, 
fotografias e quaisquer outros tipos de conteúdos digitais.  
 
Assim, no site www.mapoeiras.com  vão poder encontrar este regulamento bem como a ficha de autorização e cedência dos 
dados. 
 
O mesmo voltará a acontecer depois de selecionados os 16 participantes das semifinais: será entregue uma autorização que 
tem de ser obrigatoriamente assinada caso queiram continuar a vossa participação no concurso e que dá à associação 
poder de divulgação e manuseamento dos vídeos e fotografias no site do festival, no Youtube, no Instagram, Facebook e 
TikTok.  
 
Não serão aceites inscrições que não estejam acompanhadas das respetivas autorizações. 

júri de seleção

Prémios

Autorização e direitos



Se a produção do festival considerar insuficientes a quantidade e a qualidade das candidaturas, ou se a situação epidémica 
em Portugal vier a piorar nos próximos meses e impossibilitar a continuação do concurso nos moldes previstos, este  
poderá ser direcionado para todos os jovens do Concelho com idades compreendidas entre os 15 e os 25 anos. 

Disposições gerais

Podem encontrar este regulamento e todas as informações necessárias à participação, nomeadamente o calendário e as 
autorizações no site do concurso. 
Para esclarecimento de dúvidas relacionadas com o concurso estão disponíveis os seguintes contactos: 

Informações

.......................................................................................................................................................................................................................……..…………….. 
 
...........................................................................................................................……..…...........................................................................................……..……. 

Pedro Freitas / pedro.freitas@apalavra.pt

Sara  Braz / sara.braz@apalavra.pt


