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Critérios de avaliação Ponderação (%) 

Coerência com o tema 20  

Mensagem 30  

Originalidade / Criatividade 30  

Qualidade Técnica 20 

TOTAL: 100  
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Edição de 2022 - 1º Prémio - Leonor Leite Ribeiro, Escola 
Básica e Secundária Dr. Machado Matos 

Edição de 2022 - 2º Prémio - Núria Henriques Fonseca, Escola 
Secundária Manuel Cargaleiro 

Concurso Nacional de Desenho sobre o Transporte Ferroviário 

3ª EDIÇÃO 

 
A MINHA VIAGEM DE COMBOIO 

 

Edição 2022- 3º Prémio - Júlia Simões da Silva, Escola 
Secundária de Alcanena 

Podemos escolher o nosso destino!  

Os caminhos da vida levam-nos a viajar por 

vários mundos, dentro e fora de nós mesmos.  

Ao sabor do nosso tempo, percorremos 

trilhos, detemo-nos em estações e 

apeadeiros, adivinhamos despedidas e 

reencontros. 

 

Eleger o comboio, por ser um meio de transporte 

cómodo, veloz, e energeticamente eficiente, é 

contribuir para a renovação da rede de mobilidade, 

com vista à preservação do nosso Planeta. 

 

Desafiamos-te a criar um desenho original 

em que nos mostres a TUA viagem de 

comboio, real ou imaginária. 



 

Concurso Nacional de Desenho sobre o 

Transporte Ferroviário | 3ª EDIÇÃO 
 

Tema: A minha viagem de comboio 

Quem pode participar: alunos do 3º ciclo de ensino 

Prazo de entrega: 30 de junho 2023 

Formato: folha A4 (orientação horizontal) 

Ferramentas de desenho: desenho mão livre 

Endereço para envio: museu@fmnf.pt  

ou  

Museu Nacional Ferroviário 

Rua Eng. Ferreira Mesquita 1 A 

2330-152 Entroncamento 

Prémios: 

1º Prémio 150€ 

2º Prémio 100€ 

3º Prémio 50€ 

Regulamento e anúncio dos vencedores: no sítio eletrónico da Promotora em www.fmnf.pt 

 

Notas importantes: 
(a) Preencher o formulário de candidatura e declaração anexa enviando os mesmos juntamente com o desenho 

(b) O desenho deve ser elaborado somente pelo candidato e não pode ser publicado em outros 

passatempos/concursos 
(c) Os desenhos recebidos tornar-se-ão propriedade da Promotora e entidades parceiras deste concurso e 

poderão ser expostos bem como usados em publicações ou na internet para efeitos publicitários ou 
promocionais 

  (d) Os desenhos recebidos não serão devolvidos aos candidatos 
  (e) Os desenhos enviados via email devem ser digitalizados em JPEG ou PNG 

  Para mais informações contactar: museu@fmnf ou 249 130 382 

 

  Formulário Por favor preencha de forma legível (letra imprensa) 

 
  Nome do autor______________________________________________________________________________  

  Data de nascimento ______/______/______ 

  Nome do Encarregado de Educação _____________________________________________________________   

  Morada ____________________________________________________________________________________ 

  Código Postal ________________ Telefone/Telemóvel (do Encarregado de Educação) _____________________ 

  Endereço de email (do Encarregado de Educação) __________________________________________________ 

  Nome do Estabelecimento de Ensino ____________________________________________________________ 

Declaro ter conhecimento do Regulamento da 3ª edição do Concurso Nacional de Desenho sobre o Transporte 

Ferroviário e aceito os termos e disposições constantes do mesmo.      

 
  ________________________________________________________(assinatura do Encarregado de Educação) 
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Concurso Nacional de Desenho sobre Transporte Ferroviário  

3ª EDIÇÃO 

 

 

Declaração  

(preenchimento obrigatório) 

  

Para os efeitos previstos no artigo 8.º do Regulamento Geral de Proteção de Dados 

(Regulamento UE n.º 2016/679), o Sr./Sra. _______________________________________ 

(nome completo), na qualidade de titular das responsabilidades parentais do menor 

_____________________________________________________________________________ 

(nome completo do menor de 16 anos), declara que dá o seu consentimento Fundação Museu 

Nacional Ferroviário e entidades parceiras (Infraestruturas de Portugal, S.A., CP-Comboios de 

Portugal E. P.E e DGEstE), enquanto responsáveis pelo tratamento, para tratar os dados 

pessoais do menor, designadamente para a recolha e utilização de imagens (gravadas / 

fotografias e/ou em direto) e voz (gravação de vídeo), com o fim de serem utilizados no âmbito 

da sua participação na edição do Concurso Nacional de Desenho sobre Transporte Ferroviário, e 

para efeitos de publicitação na comunicação social, websites e redes sociais.  

  

 

 

 
 

 

 


