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 Reportagem 

1. Podem concorrer os alunos matriculados nas escolas da Costa Alentejana dos 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º e 12.º anos; 

2. Os trabalhos apresentados a concurso serão avaliados em dois escalões: 
- 1.º escalão: 7.º, 8.º e 9.º ano 
- 2.º escalão: 10.º, 11.º e 12.º ano 
 

3. Cada aluno pode apresentar um trabalho a concurso; 

4. Os artigos devem ter um mínimo de 2000 caracteres (com espaçamentos incluídos) e um máximo de 3500; 

5. O concurso é de tema livre, desde que os trabalhos apresentados sejam sobre questões locais/regionais da Costa 
Alentejana (incluídos concelhos de Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém, Sines e Odemira); 

6. Os trabalhos a concurso devem ser remetidos para o endereço de e-mail jovem.reporter@o-leme.com até ao dia 
10 de Junho, com o nome do aluno, idade, grau de ensino em que está matriculado e o estabelecimento de 
ensino; 

7. Os trabalhos serão avaliados pelo júri, constituído pelo Diretor do jornal, o Sub-diretor do jornal, a editora do 
jornal, dois jornalistas e um representante de cada agrupamento escolar dos vencedores da edição anterior do 
concurso; 

7.1. A avaliação dos trabalhos será feita tendo em consideração os seguintes critérios: 

» Cumprimento de todas as regras definidas no regulamento 
» Atualidade e criatividade do tema 
» Criatividade da forma de abordagem ao tema 
» Pertinência do tema a nível local/regional 
» Qualidade da escrita 
» Rigor informativo  
» Diversidade de fontes de informação consultadas 
 

8. Vencem os trabalhos que respeitarem este regulamento e tiverem a maioria de votos; 

9. Será considerado um vencedor em cada categoria, que corresponderá ao melhor classificado. Podem ser 
atribuídas outras distinções, como Menções Honrosas, por proposta de um dos membros do júri e aprovação por 
maioria.  

10. O júri reserva-se o direito de não selecionar nenhum vencedor, caso considere que os trabalhos apresentados não 
obedecem a todas as regras ou não têm suficiente qualidade; 

11. Os trabalhos vencedores poderão ser publicados pelo jornal O Leme numa edição especial em data a definir; 

12. Os primeiros classificados, receberão de oferta uma anuidade do jornal O Leme, a publicação dos trabalhos no 
jornal e um dia a acompanhar o trabalho da redação. O vencedor da categoria do 10.º ao 12.º ano recebe 250€ e 
o vencedor da categoria do 7.º ao 9.º ano recebe 150€, sendo os valores depositados em contas criadas no 
Crédito Agrícola da Costa Azul. 

13.  Os prémios são anunciados e entregues na Festa de Verão do jornal O Leme, em Vila Nova de Santo André, 
prevista para o dia 01 de Julho, e serão publicados na edição de dia 07 de Julho do jornal O Leme. 
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