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CIRCULAR N.º 36/2022 

DE: Chefe de Núcleo Adjunto 
PARA: Chefias dos agrupamentos do Núcleo de S. Miguel 

2022-05-01 
ASSUNTO: Concurso Jovem Autonomia. 

A pedido da Junta Regional dos Açores divulga-se a mensagem da Direcção Regional 
da Juventude sobre o projecto referido em epígrafe.  
 “Estão abertas as candidaturas à II Edição do Concurso Jovem Autonomia. 

A Secretaria Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, através da 
Direção Regional da Juventude, anuncia a abertura da segunda edição do Concurso 
Jovem Autonomia, o qual visa eleger a interpretação mais criativa e com maior 
qualidade do Hino dos Açores, em versão tocada e cantada, ou a cappella.  

Entende-se que a V. entidade assume um papel importante junto dos jovens. Assim, 
solicita-se a divulgação do Concurso Jovem Autonomia, junto do V. público. 

No Concurso, podem participar todos os jovens, individualmente, ou em grupo, com 
idades compreendidas entre os 12 e os 30 anos, açorianos, ou residentes nos Açores, 
e com especial gosto pela música, e interesse pela Autonomia Regional. 

Todos os trabalhos a concurso serão apreciados por um Júri de reconhecida 
competência musical, cujos elementos serão anunciados nas redes sociais desta 
Direção Regional.  

O trabalho vencedor será divulgado no Dia da Região Autónoma dos Açores, que terá 
lugar, em 2022, a 6 de junho, e será premiado com 500 euros em equipamentos/ 
instrumentos musicais. 

As candidaturas decorrem até ao dia 23 de maio de 2022, e podem ser feitas através 
do preenchimento do seguinte formulário: https://forms.office.com/r/yctKdHVUCH.  

Empenhada em sensibilizar o público jovem, e ao torná-lo mais próximo das marcas 
identitárias que caraterizam o ser açoriano, nomeadamente, os símbolos da autonomia 
regional, a Direção Regional da Juventude, reafirma o convite à participação, endere-
çado a todos os jovens interessados no Concurso Jovem Autonomia, e agradece, 
antecipadamente, o V. prestimoso contributo na divulgação da nossa iniciativa. 

Para mais informações, consulte o Regulamento do Concurso, ou contate-nos através 
do seguinte e-mail: drj@azores.gov.pt.” 

Com uma forte canhota. 

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR 

O Chefe de Núcleo Adjunto de S. Miguel 

 

 

(Carlos Manuel da Silva Santos) 
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