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PREÂMBULO 
 

O Prémio Literário “Escola Secundária de S. Lourenço” apresenta-se como um 

incentivo à criação literária. 
 

O presente regulamento visa clarificar a instrução de candidaturas, os critérios 

de avaliação e divulgação das obras vencedoras. 
 

Os prémios a atribuir aos vencedores são acima de tudo justificados pelo reconhe- 

cimento que o júri/BE atribui não só à importância da literatura enquanto arte, 

mas também enquanto actividade desenvolvedora de formação cultural e 

cívica, bem como estimuladora da Língua Portuguesa no seu poder de expressão. 
 

O presente regulamento estabelece as regras de concurso a que devem 

subordinar-se os interessados. 

 
Artigo 1.º 

OBJETO 

A Escola de S. Lourenço institui o concurso denominado “Prémio Literário 

Escola de S. Lourenço”. 

Artigo 2.º  

MODALIDADES LITERÁRIAS 

1.  A modalidade literária aceite neste prémio literário é o Conto. 

2.  O tema é livre. 

 
Artigo 3.º 

REQUISITOS 

O presente concurso terá como requisito único a apresentação dos trabalhos redi- 

gidos em Língua Portuguesa. 

 
Artigo 4.º 

OBRAS CONCORRENTES 

1. As obras concorrentes na modalidades referidas no artigo anterior devem 

ser trabalhos inéditos. 

2. Apenas podem concorrer alunos de 7º a 12º anos. 

 
 

 

2.  Os membros convidados para a composição do Júri não podem concorrer em 

nenhuma das modalidades literárias. 

 
Artigo 5.º 

INSCRIÇÕES 

1.  As inscrições no presente procedimento são gratuitas. 

2.  Para participar, o concorrente tem de entregar o seu trabalho na Biblioteca 

Escolar, em 2 envelopes: um contendo os três (3) exemplares (identificados 

apenas com pseudónimo) da obra a concurso e contendo um outro envelope 

com os dados do concorrente no interior (nome, nºCC, nº/ turma/ano, e no 

exterior o pseudónimo e a designação do trabalho. 

 

 
Artigo 6.º 

MODO DE APRESENTAÇÃO DA OBRA 

1.  As obras devem ser apresentadas do seguinte modo: 

a)  Em texto justificado com o espaçamento entre linhas de um e meio (1,5); 

b)  Em letra com a fonte “Times New Roman”, com o tamanho 12; 

c)  Em formato A4. 

2.  Por cada obra concorrente devem ser apresentados três exemplares assinados 

sob pseudónimo. 

3.  As obras concorrentes  devem apresentar as páginas devidamente agrupadas, 

contendo na capa o título da obra e o pseudónimo do autor.  

 
 
 
 

Artigo 7.º 

EXCLUSÃO 

1.  São excluídos os trabalhos concorrentes: 

a)  Sempre que se verifique que tenham sido publicados antes da oposição ao 

concurso; 

b)  Venham a ser publicados durante o período em que o mesmo decorre; 

c)  Sejam da autoria de um dos membros do Júri; 

d)  Que resultem de plágio de qualquer outro trabalho literário; 

e)  Que não cumpram com o requisito do artigo 3.º. 

2.  É motivo de exclusão o não cumprimento do estabelecido neste Regulamento. 



Artigo 8.º 

PRAZO DE CANDIDATURA 
 

a)  O prazo para a entrega das inscrições e apresentação dos trabalhos con- 

correntes, bem como a hora e local para a cerimónia de entrega dos pré- 

mios de cada modalidade literária; 

>  Prazo de entrega das inscrições e apresentação dos trabalhos 

concorrentes: 

28 de Fevereiro de 2020. 
 

>  Cerimónia de entrega de prémios: 

Dia 5 de Maio de 2020, Dia Mundial da Língua Portuguesa, às 

10h20, na Biblioteca da Escola. 

 
b)  O prazo e o local para a devolução dos trabalhos recebidos; 

 

>  Até 24 de Abril de 2020, na Biblioteca da Escola e em espaços 

escolares. 

 
c)  O prazo para a apresentação dos trabalhos/candidaturas pode vir a ser pro- 

longado, sob proposta do Júri. 

 
Artigo 9.º 

CONVITE DO JÚRI 

Os membros do Júri são convidados a título pessoal, não podendo delegar o convite. 

 
Artigo 10.º 

COMPOSIÇÃO  E PREPARAÇÃO DO JÚRI 

1.  Antes do  início da  prova prática, os  membros  do  Júri devem participar 

numa sessão prévia de coordenação  para concertação  de procedimentos, 

designadamente os critérios de classificação dos trabalhos. 

2.  O júri será constituído por: 

a)  Três professores da área de Português da Escola Secundária de S. Lourenço; 

3.  Os elementos do Júri serão convidados a estarem presentes e participarem 

na Sessão de Apresentação do vencedor do concurso.  

 
Artigo 11.º 

PRÉMIOS 

1.  O Júri, de acordo com a sua deliberação, lavra a competente acta, 

devidamente fundamentada e onde constam os critérios de classificação, a 

qual é assinada por todos os elementos. 

2.  De acordo com a deliberação do Júri, são atribuídos aos concorrentes  os 

seguintes prémios em cada uma das modalidades literárias a concurso: 

a)  Conto: 1º Prémio (diploma e livros de ficção); 2º 

prémio: diploma de menção honrosa. 

3.  Sem prejuízo do referido no presente artigo, o Júri reserva-se o direito de não 

atribuir qualquer prémio e/ou menção honrosa se entender que os trabalhos 

concorrentes  ao Prémio Literário “Escola Secundária de S. Lourenço” não 

apresentam a qualidade minimamente exigida. 

6.  Das decisões tomadas pelo Júri não cabe recurso. 

7.  Os  prémios  dos  trabalhos  vencedores  do  presente  Prémio Literário são 

entregues no Dia Mundial da Língua Portuguesa (dia 5 de Maio). 

 
 

Artigo 12.º 

DISPOSIÇÕES  FINAIS E COMPLEMENTARES 

A inscrição para participação no Prémio Literário “Escola Secundária de S. Lourenço”  

pressupõe a aceitação tácita do presente Regulamento. 

 
Artigo 13.º  

DÚVIDAS E OMISSÕES 

Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na interpretação e aplicação do presente 

regulamento que não possam ser solucionados pelo recurso aos critérios legais 

de interpretação e/ou integração de lacunas são resolvidos, por deliberação do 

Júri. 

 
Artigo 14.º  

ENTRADA EM VIGOR 

O presente regulamento entra em vigor, no dia imediatamente a seguir à sua publi- 

cação. 



 

 
 


