A Associação Cultural e Pedagógica
Ponte… nas ondas!
convoca o
VIº Concurso de Recolha da Tradição
Oral Galego-Portuguesa
sob o tema
" PONTE...A CONTAR ! "
Com o objectivo de levar as novas gerações a
contactar com um rico e variado Património
Cultural Comum apresenta-se este
Concurso tanto êxito tem conseguido nas
anteriores edições.
Esta convocatória tem uma dupla finalidade:
* Fazer com que a existência deste património
comum seja reconhecida e integrado nas
aulas da Eurorregião.
* Levar o sistema educativo a assumir,
decididamente, a tarefa de resgatar esta
tradição e de a valorizar, num processo de
transmissão sistematica deste património, às
novas gerações.

PONTE... A CONTAR!
	

Os jovens do século XXI já não ouvem, no seu meio
familiar, os contos tradicionais que noutro tempo os pais e avós
contavam nos momentos de trabalho e de lazer. Por isso, a
escola não pode permanecer alheia ao necessário labor de
transmissão dos contos populares às novas gerações, permitindo
novas leituras e descobrindo diferentes interpretações das
narrativas tradicionais, adaptando-as aos novos tempos com a
ajuda dos meios audiovisuais.

VIº CONCURSO
DE RECOLHA DA
TRADIÇÃO
ORAL GALEGOPORTUGUESA

	

Roland Barthes escreveu: “Sob as suas formas
quase infinitas, o conto está presente em todas as épocas, em
todos os lugares, em todas as sociedades; o conto começa com
a própria história da humanidade; não há, nunca houve um povo
sem contos”.
	

Italo Calvino disse: “Os contos contêm uma
explicação geral do mundo, onde cabe todo o mal e todo o bem
e onde se encontra sempre o caminho para romper com os
mais terríveis feitiços”.
	

A.Rodríguez Almodóvar afirma: “O conto
popular constitui, sem sombra de dúvida, o modelo mais perfeito
inventado pela humanidade para conseguir um texto infinito, um
texto que diga e explique tudo, em qualquer tempo e em
qualquer circunstância”
	

Os contos populares fazem parte do nosso
património imaterial e devem ser transmitidos e
conservados como parte dum valioso “tesouro”
que tem na língua o seu principal suporte. Estamos
convencidos de que ainda há histórias inéditas na
memória de muitas pessoas e que merecem ser
recolhidas e preservadas.

ASSOCIAÇÃO PONTE…NAS ONDAS!
Azenhas, 21A
4930-341 Ganfei
VALENÇA
www.pontenasondas.org
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P ONTE...A CONTAR!

PRÉMIOS:
Ensino Pré-escolar:
1º Prémio 500€
2º Prémio 300€

Ponte...nas	
   ondas!	
   propõe	
  às	
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Galego-‐Português;	
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E. Básico:
1º Prémio 500€
2º Prémio 300€
E. Secundário-ESO:
1º Prémio 500€
2º Prémio 300€
Ensino Profissional:
1º Prémio 500€
2º Prémio 300€

CATEGORIAS

PRAZOS

Poderão participar alunos a título individual ou em
grupo através do seu centro de ensino, com trabalhos
sobre o tema proposto.
Estabelecem-se cinco categorias:

Inscrição: Os centros educativos interessados em
inscrever-se deverão enviar um correio-electrónico
para: ondas@pontenasondas.org antes de 30 de
janeiro de 2012 juntando, depois de devidamente
preenchida, a ficha de inscrição .

• Ensino Pré-escolar
• Ensino Básico
•Ensino Secundario
• Ensino Profissional
• Universidade
APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

Ensino Universitário:
1º Prémio 500€
2º Prémio 300€
Se o júri o considerar oportuno, poderá atribuir
prémios especiais a certos trabalhos que, na sua
opinião, sejam de interesse mas que não tenham sido
premiados. Estes prémios especiais também serão
recompensados.

A recolha poderá realizar-se em áudio ou em vídeo e
deverá ser apresentada em formato digital, em qualquer
sistema. Cada trabalho deverá ter, em anexo, a Ficha que
se junta à convocatória e que deve incluir,
obrigatoriamente, a transcrição correspondente,
juntamente com o material gráfico que se deseje enviar.
JÚRI
O júri será composto por representantes da entidade
convocante assim como por membros destacados da
c o m u n i d a d e c i e n t í fi c a , c o m c o n h e c i m e n t o s
reconhecidos na matéria.

ENTREGA DOS TRABALHOS:
O prazo de entrega dos trabalhos terminará no dia 1
de junho de 2012. Deverão ser enviados para o
seguinte endereço:
Associação Ponte…nas ondas!
Azenhas, 21A
4930-341 Ganfei
VALENÇA
DECISÃO
A decisão do júri será tornada pública no mês de
setembro através das Webs
www.pontenasondas.org e www.opatriomono.org
assim como através de comunicação direta aos
participantes.
A Associação Cultural e Pedagógica Ponte…
nas ondas! difundirá os trabalhos premiados e
poderá utilizar os materiais apresentados citando a sua
procedência.

