


Concurso 

“História Militar e Juventude” 

“História Militar e Juventude” é um concurso promovido pela Comissão Portuguesa de História 
Militar (CPHM) e pela Associação de Professores de História (APH). É dirigido às crianças e jovens 
entre os 10 e 19 anos que frequentem o 2.º ciclo, 3.º ciclo e secundário (regular e profissional) e tem 
por objetivo fomentar o gosto pela História Militar de Portugal. 

A 2ª edição do Concurso, subordinada ao tema “Património histórico-militar edificado na minha 
terra”, decorre entre 5 de outubro de 2021 e 22 de maio de 2022. 

Os trabalhos individuais ou em par serão categorizados em diferentes grupos: 
- A: 10-12 anos ou inscrito no 2.º ciclo;
- B: 12-15 anos ou inscrito no 3.º ciclo;
- C: 15-19 anos ou inscrito no secundário (regular ou profissional).

O trabalho escolar deve ser apresentado a concurso em suporte digital, obedecendo aos requisitos de 
layout e de duração estipulados pelos responsáveis do Concurso (a definir). 

Os prazos limites para a entrega dos projetos escolares é estipulado de acordo com o grupo 
etário/ciclo dos seus autores: A – até 8 de maio; B – até 15 de maio e C – até 22 de maio – até às 
23h59. 

Os trabalhos vencedores serão selecionados de acordo com: 

• O rigor histórico.

• A relevância das fontes utilizadas e a forma como a informação nelas recolhida é
utilizada.

• A clareza na exposição – o uso correto e adequado da linguagem utilizada.

• A originalidade do trabalho.

• A forma como a conclusão é elaborada, valorizando-se uma reflexão sobre as
competências adquiridas.

Serão atribuídos Prémios por escalão etário: 
•1º prémio no valor de 300 € alunos / 100 € tutor;
•2 º prémio no valor de 200 € alunos / 75 € tutor;
•3º prémio no valor de 100 € alunos / 50 € tutor;
•2 menções honrosas no valor de 50€ alunos/ 25€ tutor.

Para os estudantes poderem participar, com os respetivos tutores, é necessário que o agrupamento de 
escolas/escola não agrupada ou escolas portuguesas no estrangeiro que frequentam preencha dois 
formulários eletrónicos, um de inscrição (entre 5 de outubro de 2021 e 25 de março de 2022) e outro 
de balanço (entre 16 de maio e 03 de junho de 2022) e que envie os trabalhos escolares finais, via email 
até 22 de maio de 2022 para o seguinte endereço de email cphistoriamilitar@defesa.pt. 

Consulte-se o Regulamento 
Preencha o Formulário de Inscrição. 
Divulgue o Cartaz e o Vídeo promocional. 

mailto:cphistoriamilitar@defesa.pt
https://www.defesa.gov.pt/pt/defesa/organizacao/comissoes/cphm/acphm/atividades/outrasatividades/Documents/Concurso%20HMJuventude_REGULAMENTO.pdf
https://forms.gle/9vkK8wAYBh5qCVgJA
https://www.defesa.gov.pt/pt/defesa/organizacao/comissoes/cphm/acphm/atividades/outrasatividades/_layouts/15/Lightbox.aspx?url=https%3A%2F%2Fwww.defesa.gov.pt%2Fpt%2Fdefesa%2Forganizacao%2Fcomissoes%2Fcphm%2Facphm%2Fatividades%2Foutrasatividades%2FDocuments%2FCartaz%2520concurso%2520HMJ_2022.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=wPWH5qCvTnU
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