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A guerra colonial na minha terra 
 

 Regulamento 

1. Requisitos 
 
A participação está aberta a todos os alunos do 2º, 3º ciclo e secundário (regular e cursos 
profissionais), com idades compreendidas entre os 10 e os 19 anos, residentes em 
Portugal, e a todos os alunos inscritos em escolas portuguesas no estrangeiro. 
Os trabalhos podem ser individuais (1 autor), em par (2 autores) ou de turma (1 autor 
coletivo) e serão categorizados em diferentes grupos etários/ciclo de estudos para 
seleção e avaliação: 
 

Grupo A: 10-12 anos ou inscrito no 2º ciclo; 
Grupo B: 12-15 anos ou inscrito no 3º ciclo; 
Grupo C: 15-19 anos ou inscrito no secundário (regular ou profissional). 

 
Os trabalhos devem ser apresentados em suporte digital, obedecendo aos requisitos de 
layout e de duração estipulados. 
Os prazos limites para a entrega dos trabalhos em 2023 são os seguintes:  
 

Grupo A: 15 de maio;  
Grupo B: 22 de maio;  
Grupo C: 28 de maio.  

 
Todos os trabalhos devem ser enviados, impreterivelmente, até às 23h59 de cada uma 
das datas referidas. O não cumprimento dos requisitos implica a não aceitação dos 
trabalhos. A participação no Concurso obriga à autorização de divulgação pública dos 
trabalhos pelos autores, efetuada através dos canais que os organizadores entenderem 
ser os mais convenientes.  
 
Para os estudantes poderem participar, é necessário que o diretor das escolas que 
frequentam preencha dois formulários eletrónicos:  

• inscrição – a decorrer entre 5 de outubro de 2022 e 20 de abril de 2023; 

• balanço – a decorrer entre 24 de maio e 01 de junho de 2023. 
 
Os trabalhos a concurso devem, obrigatoriamente, vir acompanhados de: 

• relatório escrito (segundo modelo a apresentar pela organização) – no qual 
se encontrem sintetizadas as tarefas realizadas ao longo da construção do 
trabalho, incluindo uma lista das fontes consultadas, as dificuldades 
enfrentadas, os procedimentos adotados, as aprendizagens desenvolvidas 
e de como se processou o apoio do tutor; 
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• cópia frente e verso do Cartão de Cidadão / Título de Residência / 
Passaporte do(s) estudante(s) ou declaração assinada do(s) encarregado(s) 
de educação do(s) estudante(s) com o(s) seu(s) nome(s) completo(s), 
data(s) de nascimento, no(s) CC / TR / Passaporte e nacionalidade (estes 
dados devem ser confirmados pelo estabelecimento escolar); 

• cópia do Cartão de Cidadão / Título de Residência / Passaporte, frente e 
verso, do tutor ou declaração do próprio, devidamente assinada, com os 
dados constantes no documento de identificação. 
 

Os trabalhos e os relatórios apresentados devem ser, obrigatoriamente, escritos em 
português. 
 
 

2. Formato 
 
História Militar e Juventude é um concurso centrado na exploração de perspetivas 
locais1 da História Militar. Neste sentido, os organizadores encorajam os participantes a 
desenvolverem trabalhos que se foquem nas perspetivas de todos aqueles que 
participaram direta ou indiretamente na Guerra Colonial2, independentemente do lado 
em que encontravam.  Para além da consulta de documentos em bibliotecas e arquivos, 
públicos ou privados, pode-se ainda recorrer a testemunhos orais ou a outras fontes de 
informação que se considere serem relevantes. 
 
Atenção! Não se pretende a realização de um trabalho formal descritivo tradicional. 
 
O formato e a dimensão dos trabalhos a concurso, a apresentar em suporte digital, são 
os seguintes: 

 
Individual ou par 

Audiovisuais: 

• Grupos A e B: resolução média, máximo de 2 GB, máximo 5 minutos de 
duração; 

• Grupo C: resolução média, máximo de 2 GB, máximo 7 minutos de 
duração. 
 

Escritos: 

• Grupos A e B: PDF, A4, máximo 3 páginas, não incluindo capa, listagem 
de fontes ou anexos documentais; 

• Grupo C: PDF, A4, máximo 5 páginas, não incluindo capa, listagem de 
fontes ou anexos documentais. 

 
1 Por história local entende-se: o local, concelho ou ilha onde se encontra situado o estabelecimento escolar ou o 

local, concelho ou ilha de nascimento ou residência do(s) estudante(s). 
2 Igualmente apelidada de Guerra de África, Guerra do Ultramar, Guerra de Libertação, Guerra de Independência ou 
Guerra da Descolonização. 
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Coletivos 

Audiovisuais: 

• Grupos A, B e C: resolução média, máximo de 2 GB, máximo 10 minutos 
de duração. 
 

Escritos: 

• Grupos A, B e C: PDF, A4, máximo 7 páginas, não incluindo capa, listagem 
de fontes ou anexos documentais. 

 
 
Todos os trabalhos devem ser enviados por Wetransfer para o email 
cphistoriamilitar@defesa.pt 
 
Com o objetivo de desenvolver o interesse pela pesquisa, reflexão e divulgação da 
história da guerra colonial (1961-75) e da história militar local, em contexto nacional e 
internacional, sugerem-se: 
 

• reportagens sobre acontecimentos ocorridos, localizando-os no tempo e no espaço; 

• entrevistas ou depoimentos de testemunhos da época; 

• recriações/narrativas dramatizadas de acontecimentos ocorridos; 

• análises de diversos tipos de fontes, nomeadamente escritas, iconográficas ou 
materiais. 

 
 

3. Tutoria 
 
O(s) participante(s) deverá(ão) ter como tutor um adulto, maior de 21 anos. Cabe ao tutor 
orientar, supervisionar e motivar o(s) estudante(s) na investigação e na construção do 
trabalho. 
 
 

4. Seleção dos trabalhos vencedores 
 
Esta será efetuada por um Júri, composto pelo presidente e por outro representante da 
Comissão Portuguesa de História Militar; pelo presidente e outro representante da 
Associação de Professores de História; pela Comissária da Comissão Comemorativa 
dos 50 Anos do 25 de Abril.  
 
Os trabalhos vencedores serão selecionados de acordo com: 
 

• o rigor histórico; 

• a relevância das fontes; 

• a qualidade da informação e a clareza da exposição; 

• a criatividade; 

mailto:cphistoriamilitar@defesa.pt
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• a qualidade da reflexão sobre as competências adquiridas, expressa no 
relatório escrito solicitado. 
 

Caso o júri considere necessário, os finalistas e respetivos tutores poderão ser 
convocados para prestação de esclarecimentos sobre os trabalhos a concurso. 

 
 

5. Prémios  
 

Grupo A: 10-12 anos ou inscrito no 2º ciclo: 

• 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. 
 
Grupo B: 12-15 anos ou inscrito no 3º ciclo: 

• 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. 
 
Grupo C: 15-19 anos ou inscrito no secundário (regular ou profissional): 

• 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. 
 
Coletivo: grupos A, B e C. 

 

• O prémio coletivo será atribuído, apenas, às turmas e respetivo tutor que 
realizarem o melhor trabalho em cada um dos grupos etários/ciclo de 
estudos. Nestes casos, não será atribuído prémio pecuniário. O prémio 
consiste na vivência de uma experiência pedagógica temática, da 
responsabilidade da Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de abril.  

 
Não se prevê a publicitação prévia de listas de finalistas. 
 
O Júri é livre de não atribuir prémios ou menções honrosas, caso a qualidade dos 
trabalhos não o justifique. 
 
Para além dos prémios monetários, a CPHM oferece livros de História Militar aos alunos 
vencedores com trabalhos individuais ou de pares e às escolas com trabalhos 
vencedores de primeiros prémios. 
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A cerimónia de entrega dos prémios, a realizar online, será pública, em data a anunciar, 
prevendo-se a presença dos autores e tutores dos projetos escolares, acompanhados 
de um representante da escola que os premiados frequentam. 

 
 

6. Exposição dos melhores trabalhos a concurso 
 
A CPHM e a APH responsabilizam-se por dar a conhecer publicamente os melhores 
trabalhos apresentados a Concurso, com destaque, numa exposição em formato a 
definir. 
 


