
 

Prémio Acesso Cultura - Linguagem Simples 2018 

Normas de candidatura 
 

Entrega das candidaturas até 31 de Janeiro de 2018 

 

1. O que é este prémio 

O Prémio Acesso Cultura – Linguagem Simples é um reconhecimento do esforço de 

pessoas e organizações para escrever com clareza na área da cultura. 

 

Com este reconhecimento, queremos reforçar a motivação de quem escreve textos sobre 

ou para exposições ou espetáculos para escolher conteúdos relevantes e linguagem 

acessível a um público não-especialista. 

 

2. Quem pode candidatar-se 

Pessoas ou organizações, públicas ou privadas, responsáveis pela escrita de textos em 

monumentos, museus, galerias de arte, exposições ou sobre espectáculos.  

 

3. Que textos pode apresentar 

Pode apresentar a versão final e publicitada de qualquer dos seguintes tipos de texto: 

• textos explicativos, incluindo legendas, tabelas, etc., em suporte físico ou digital 

• textos de divulgação, incluindo brochuras, postais, páginas da internet, newsletters, 

etc. 

• folhas de sala 

 

Os textos da candidatura deverão ter sido usados, tornados públicos, não se pode tratar 

de projectos por realizar. Cada candidato pode apresentar até 3 textos (nota: 3 textos e 

não os textos de 3 exposições ou 3 espectáculos). 

 

4. Como vamos avaliar os textos 

Os textos vão ser avaliados por um júri de três pessoas (consultar notas biográficas no fim 

da página): 

• Cristina Nobre Soares 

• Hugo Sousa 

• Rita Tomás (em representação do Teatro Maria Matos, vencedor do Prémio 

Acesso Cultura – Linguagem Simples 2017) 

 

A coordenação dos trabalhos do júri será da responsabilidade de Maria Vlachou, Directora 

Executiva da Acesso Cultura. 

 

A avaliação vai ter em conta em que medida cada texto analisado exemplifica bem as 

definições de “texto acessível” assinadas por cada membro do júri: 

 



 
Um texto claro é um texto com um fio condutor, um texto que conta uma história, que 

consegue estabelecer uma ligação com o leitor, que o prende até à última palavra, e que 

não se perde no supérfluo. Um texto claro é aquele que conseguimos reproduzir 

facilmente depois o ler, é um texto que sentimos ter sido escrito para nós. 

Cristina Nobre Soares 

 

 

Um texto acessível é aquele que me permite transformar a informação que me 

disponibiliza em conhecimento. 

 

Quando visito uma exposição espero que o texto que acompanha os objectos me ajude 

a interpretá-los. Por isso, gosto que as informações que me são dadas sejam relevantes 

para essa interpretação e que estejam organizadas de uma forma lógica. Se existirem 

expressões ou termos que desconheço, por serem especializados, espero que sejam 

explicados ou contextualizados - mas não espero que o texto seja paternalista. E 

também espero frases curtas, porque é tão fácil perder-me nas demasiado longas.  

 

Além disso, também espero que a formatação e o grafismo tornem a leitura mais fácil e 

intuitiva. Gosto, especialmente, de destaques visuais que me permitam navegar 

facilmente no texto. O tipo e o tamanho da letra, bem como a cor de fundo, devem 

permitir-me ler sem esforçar a vista. E por último, mas não menos importante, gosto de 

bastante espaço branco e de parágrafos pouco extensos. 

Hugo Sousa 

 

 

Nos dias que correm, é indispensável conceber uma comunicação que seja acessível 

a todos. Por isso, importa incentivar estratégias e práticas de comunicação, 

transversais aos vários sectores da sociedade, que reflictam as necessidades e 

especificidades das pessoas a quem se dirigem. Isto implica cada vez mais comunicar 

em diferentes níveis, privilegiando a utilização de uma linguagem abrangente. É 

neste sentido que o trabalho da Acesso Cultura, e este prémio em particular, são 

importantes passos para promover a comunicação clara e acessível, dentro e fora do 

âmbito da cultura. 

 

Os critérios que valorizo na avaliação de um exemplo de linguagem clara são a 

adequação do nível literário e do tom ao público-alvo destinado, assim como o uso 

de um vocabulário rico, porém claro. O esforço com o conteúdo deve estar 

articulado com um design que auxilie visualmente o destinatário a responder com 

brevidade a perguntas essenciais, como o quê, feito por quem, onde se passa e 

quando se passa. Por último, parece-me cada vez mais importante uma utilização 

inteligente de recursos complementares, que podem passar não só por imagens, 

mas também por infografias, jogos ou outros mecanismos que expandam a informação. 

Rita Tomás 

 



 
 

5. Datas importantes 

• Prazo para entregar as candidaturas: 31 de Janeiro de 2018 

• Divulgação dos resultados: Março de 2018 (data a anunciar) 

 

6. Como entregar a sua candidatura 

Guarde numa pasta na Dropbox os documentos e informações que lhe pedimos abaixo. 

Depois, envie-nos apenas o link de acesso a essa pasta. 

 

7. Que documentos e informações a sua candidatura deve incluir 

Apresente todos os documentos e informações em formato doc ou docx, com um máximo 

de 10 MB para cada documento. 

 

8. Apresentação dos textos vencedores 
Os textos vencedores e outros conteúdos sujeitos a concurso, nomeadamente imagens, 

serão apresentados numa cerimónia pública e publicados no website da Acesso Cultura. 

 

9. Aviso legal 

A submissão da candidatura equivale à aceitação integral de todas as condições aqui 

descritas, incluindo ainda a declaração de autorização para a publicação online, pela 

Acesso Cultura, de todos os conteúdos submetidos a concurso. 

O candidato garante que a candidatura apresentada não viola quaisquer direitos de 
propriedade intelectual de terceiros. 
 

 

APRESENTAÇÃO DA CANDIDATURA 

 

A. Identificação 

 

1. Informação sobre o candidato ou entidade candidata: 

a. Nome ou Designação 

b. Morada 

 

2. Contacto 

a. Nome 

b. Função 

c. Nome da organização (se aplicável) 

d. Email 

e. Telefone ou telemóvel 

 

 

 

 



 
 

B. Textos sobre monumentos (se não aplicável, avance para C) 

 

1. Informação sobre ou para monumentos 

f. Nome do monumento 

g. Público-alvo (se definido; limite de 100 carateres) 

h. Nomes e funções de escritores e editores que trabalharam nos textos 

(limite de 30 palavras) 

i. Descrição da abordagem de escrita de textos sobre o monumento (limite 

200 palavras). Na sua descrição considere este tipo de questões: 

• Quais foram os seus objetivos? 

• Qual foi o seu processo de escrita? 

• Porque escreveu o texto desta forma? 

• O que teve mais sucesso nesta abordagem?  

• Testou o texto com visitantes? 

• Que conclusões tirou? 

 

 

C. Textos sobre e para exposições (se não aplicável, avance para D) 

 

1. Informação sobre a exposição 

j. Título da exposição 

k. Mês e ano de inauguração e de encerramento (se for caso disso) 

l. Público-alvo (se definido; limite de 100 carateres) 

m. Nomes e funções de escritores e editores que trabalharam no projeto 

(limite de 30 palavras) 

n. Contexto da apresentação da exposição (limite 100 palavras) 

o. Descrição da abordagem de escrita de textos da exposição (uma descrição 

por exposição; limite 200 palavras cada). Na sua descrição considere este 

tipo de questões: 

• Quais foram os seus objetivos? 

• Qual foi o seu processo de escrita? 

• Porque escreveu o texto desta forma? 

• O que teve mais sucesso nesta abordagem?  

• Testou o texto com visitantes? 

• Que conclusões tirou? 

 

 

 

 

 



 
D. Textos sobre espectáculos 

 

1. Informação sobre o espectáculo 

p. Título do espectáculo 

q. Data de estreia 

r. Local de estreia 

s. Público-alvo (se definido; limite de 100 carateres) 

t. Nomes e funções de escritores e editores que trabalharam nos textos 

(limite de 30 palavras) 

u. Contexto de apresentação do espetáculo (limite 100 palavras) 

v. Descrição da abordagem de escrita de textos para a divulgação do 

espectáculo (uma descrição por espectáculo; limite 200 palavras cada). Na 

sua descrição considere este tipo de questões: 

• Quais foram os seus objetivos? 

• Qual foi o seu processo de escrita? 

• Porque escreveu o texto desta forma? 

• O que teve mais sucesso nesta abordagem? 

• Testou o texto com os espetadores? 

• Que conclusões tirou? 

 

 

E. Sobre o texto 

 

1.Informação: 

a. Título do texto; 

b. Tipo de texto (escolha dentro da lista: site; brochura; postal; painel, legenda, 

tabela, folha de sala); 

c. Texto em formato DOC ou DOCX, máximo 10 MB cada: 

• Nome do ficheiro: nome do candidato e n.º do texto (exemplo: 

acessocultura.texto2.docx) 

• Apresente o texto com a formatação exata com que o publicou, 

mantendo o tipo de letra e formatação, quebras de linha, palavras 

em maiúsculas/minúsculas, palavras a negrito, sublinhadas ou 

itálico, etc…). Não apresente o texto em tabelas nem inclua 

imagens no documento DOC ou DOCX. 

d. Imagem do texto em formatos JPG ou JPEG, com alta resolução (mínimo 300 dpi) 

mas máximo 10 MB cada 

• Nome do ficheiro: nome do candidato e n.º do texto (exemplo: 

acessocultura.texto2.jpeg) 

• Apresente a imagem da versão final do texto no suporte em que 

apareceu. Discrepâncias entre esta versão e o texto no documento 

word poderão suscitar dúvidas e poderão resultar na 

desqualificação. 



 

NOTAS BIOGRÁFICAS DOS MEMBROS DO JÚRI 

 
Cristina Nobre Soares é copywriter e storyteller. Nasceu em 1974 e desde muito cedo 

que escreve. Publicou um livro de contos (Gineceu - Histórias simples) em 2008 e realizou 

diversos trabalhos onde conjugou literatura com outras áreas artísticas, entre os quais: 

“Come Chocolates, pequena”, Óbidos, 2012 (espectáculo de teatro e dança, com textos da 

sua autoria, baseados no poema Tabacaria de Álvaro de Campos, com coreografia da 

Benvindo da Fonseca e direcção musical de César Viana); “Bolota :1/4 adiante”, Casa 

Roque Gameiro 2012 (exposição de cerâmica e pintura para a qual concebeu um roteiro 

de histórias); “Assombrados”, Óbidos, 2015 (exposição de ilustração e fotografia, para a 

qual concebeu um conjunto de histórias). Trabalhou na empresa Claro e actualmente 

desenvolve actividade como freelancer na área do Copywriting e Storytelling para 

empresas, tendo-se especializado em voz da marca e design de escrita. Para além disto 

mantém colaborações pontuais com a Escola Superior de Arte e Design em Caldas da 

Rainha, assim como com o Jornal Público. 

 

Hugo Sousa é licenciado em Geografia pela Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa. Estudou Gestão e Produção das Artes do Espectáculo no Fórum Dança. É pós-

graduado em Culturas e Discursos Emergentes: da crítica às manifestações artísticas e 

em Ciências da Comunicação, pela Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Atualmente, divide a sua actividade 

profissional entre as áreas da cultura e da comunicação clara. É associado da Acesso 

Cultura, onde colabora no desenvolvimento de diversas iniciativas. 

 

Rita Tomás é assistente de comunicação do Teatro Maria Matos desde 2009, 

trabalhando principalmente nos campos de planeamento de meios, assessoria 

de imprensa e gestão de redes sociais. Licenciada em Ciências da Cultura pela 

Faculdade de Letras, completou uma pós-gradução em Edição de Livros e 

Formatos Digitais na Universidade Católica Portuguesa e foi ainda bolseira da Fundação 

Calouste Gulbenkian para a realização de um mestrado em Arts 

Administration and Cultural Policy na Goldsmiths College, em Londres. 

Paralelamente, leccionou cursos de comunicação na Escola Superior de Teatro 

e Cinema e no âmbito da Acesso Cultura. Tem ainda desempenhado funções 

de consultora de comunicação em projectos de artes performativas, cinema e 

televisão. 

 

Maria Vlachou (coordenação dos trabalhos do júri): Consultora em Gestão e 

Comunicação Cultural. Directora Executiva da associação Acesso Cultura. Autora do blog 

Musing on Culture. Gestora do grupo Museum Texts / Textos em Museus no Facebook e 

co-gestora do blog Museums and Migration. Foi Directora de Comunicação do São Luiz 

Teatro Municipal e Responsável de Comunicação do Pavilhão do Conhecimento – Ciência 

Viva. Membro dos corpos gerentes do ICOM Portugal (2005-2014) e editora do seu 

boletim. Foi colaboradora da Fundação Calouste Gulbenkian, Museu Arpad Szenes – 



 
Vieira da Silva, Comissão Cultural da Marinha e Fundação GDA. Alumna do DeVos 

Institute of Arts Management at the Kennedy Center for the Performing Arts (Washington, 

2011-2013); Mestre em Museologia pela University College London (1994). 

 

 

Tem dúvidas? 

Fale connosco: geral@acessocultura.org 
 


