
	

	

         Concurso Literário - 2017 - 18.ª edição 
Prémio Dr.ª Teresa Henriques (Poesia) 

Prémio Dr.ª Teodora Mourato (Prosa 

 

Regulamento 
1. O Departamento de Línguas promove a 18.ª edição do Concurso Literário nas 

modalidades de prosa e poesia. Tal iniciativa pretende lembrar duas professoras que, 
durante muitos anos, desempenharam funções docentes na ESFMP e, ao mesmo 
tempo, desenvolver a sensibilidade estética dos alunos, envolvendo-os em atividades 
de escrita criativa.  

 
2. Todos os alunos da escola podem participar, sendo distribuídos por duas categorias, 

de acordo com a sua proveniência:  
• 1.ªcategoria – Ensino Básico; 
• 2.ªcategoria – Ensino Secundário. 

 
3. O tema dos trabalhos apresentados é livre.  
 
4. Os trabalhos deverão ser apresentados em suporte de papel, não devendo ultrapassar uma 

página A4, na modalidade de poesia, ou três páginas, também A4, na modalidade de prosa, 
sendo redigidos em letra Arial, tamanho 12, com espaçamento de 1,5 entre linhas.   

 
5. Os trabalhos deverão ser entregues até ao dia 10 de março, na Biblioteca Escolar. 

 
6.  Os concorrentes deverão entregar um envelope fechado, com indicação exterior da 

modalidade e categoria; o mesmo deverá conter: o trabalho identificado com pseudónimo e 
um segundo envelope, também fechado e com referência exterior do pseudónimo, contendo 
a identificação do aluno (nome, ano e turma). 
 

7. Cada concorrente poderá apresentar vários trabalhos, desde que o faça sob pseudónimos 
diferentes. 
 

8. Aos autores dos três melhores trabalhos será atribuído um prémio de 75€, 50€ e 30€, 1.º, 2.º 
e 3ºprémios, respetivamente. 
 

9. A falta de qualidade dos trabalhos poderá ditar a não atribuição de algum prémio. 
 

10. Os trabalhos premiados serão publicados na página Web da escola e na da Biblioteca 
Escolar. 
 

11. Não haverá recurso das decisões do júri. 
 

12. Será lavrada uma ata da reunião final do júri. 
 

13.  A entrega dos prémios ocorrerá em sessão pública, durante a Semana do Patrono, a decorrer 
em abril de 2017. 
 

O Júri  

Escola Secundária Fernão Mendes Pinto, 13 de janeiro de 2017 


