
ATA da Reunião número 4 do Júri do concurso "Viana Jovens com Talento" 

Ao décimo quinto dia do mês de julho de dois mil e vinte, reuniu, nas instalações do Café 

Concerto, o júri do concurso "Viana Jovens com Talento", tendo estado presentes os 

seguintes elementos: 

Carlota Borges, Salomé Abreu, Diogo Ponte e Raquel Correia da Câmara Municipal de 

Viana do Castelo, Ricardo Simões do Centro Dramático de Viana, João Lima da Escola 

Secundária de Monserrate, Carla Barbosa da Academia de Música de Viana do Castelo, 

Luísa Neves da Escola Superior de Educação de Viana do Castelo. 

O representante do Conselho Municipal da Juventude, Pedro Pimentel da Hinoportuna, 

Rui Ramos da AO NORTE -Associação de Produção e Animação Audiovisual e Francisco 

Trabulo da Escola Superior de Educação de Viana do Castelo estiveram ausentes tendo 

justificado a impossibilidade em participar. 

A reunião teve início com uma pequena exposição por parte dos técnicos do Gabinete 

da Juventude, onde foi feito o ponto de situação do concurso e explicada a metodologia 

a utilizar para o cálculo final das pontuações atribuidas pelos jurados a cada projeto. 

Em seguida foi aberto o período de debate e partilha relativamente à análise que cada 

elemento do júri efetuou às candidaturas. 

O júri concluiu que na edição 2020 do concurso "Viana Jovens com Talento" são 

contemplados cinco projetos vencedores, conforme a classificação da seguinte grelha: 

Viana Jovens com Talento 

Valor Final
Projeto 

% 

1 - Histórias Viandantes 76,25% 

2 - Conviver 65+ 75% 



73,5%3 - LETHES EM BRUTO (Memorial Dançante) Festival de Site Specific 

72%4 - João Teimoso 

69,25%5 - Mnemonic Pavillion 

68,5%Viana TUSSE TUSSE 

66,75%VIMAGIA I Festival de Magia 

66,5%Viana em movimento 

65,7%MotriCidade 

63,5%"How We Lave Earth" (Como amamos a Terra) 

60%Edifício Jardim 

59%Contos que contam 

57%Homenagem 500 anos viagem João Álvares Fagundes à Terra Nova - Canadá 

53%Na ausência de Ternura 

52,5%The Oafs - 'About the Mountain and the River' 

50%Herança Cultural e Design 

47,50%Afonsaa Handmade dolls 

47,5%ILUSTRAÇÃO com bonecos tridimensionais 

38,75%Instrução Cultural - Agendas Temáticas 

Por concordância dos jurados, entendeu-se que todos os orçamentos poderiam ser 

retificados em função de uma análise técnica e criteriosa de cada um, assim, resultou a 

seguinte distribuição: 



J... 

Projetos Vencedores Prémio Atribuído 

Histórias Viandantes 10000€ 

Conviver 65+ 2000€ 

LETHES EM BRUTO (Memorial Dançante) Festival de Site Specific 8000€ 

João Teimoso 10000€ 

Mnemonic Pavillion 12 000€ 

Ficou acordado que o Gabinete da Juventude faria a comunicação dos resultados aos 

candidatos, através do e-mail juventude@cm-viana-castelo.pt, bem como prepararia 

todos os documentos necessários para a publicação oficial dos resultados do concurso, 

até ao dia 31 de Julho de 2020. 

Nada mais havendo a tratar, a Vereadora Carlota Borges deu por encerrada a reunião, 

da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelos 

presentes. 
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