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      AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE LOUSADA 

Biblioteca Escolar 

9.º Concurso Literário Álvaro Feijó 2016 

REGULAMENTO 

Introdução 

A equipa da biblioteca do Agrupamento de Escolas de Lousada, com a colaboração dos professores de 
Português, pretende desenvolver um papel ativo na promoção da escrita. O presente regulamento define as 
normas que regem o concurso Literário “Álvaro Feijó 2016”. 

Objeto 

É objeto do presente Concurso incentivar a criação e divulgação literária em língua portuguesa, de e para a 
população escolar do concelho de Lousada, no âmbito da homenagem ao poeta Álvaro Feijó, que aqui 
viveu e nos legou uma coletânea de versos de especial importância na poesia portuguesa do século XX. 

Objetivos 

O presente concurso tem como objetivos:  

• Desenvolver e consolidar competências de utilização eficaz da palavra escrita;  
• Incentivar a criatividade;  
• Estimular o envolvimento efetivo da população escolar;  
• Desenvolver e consolidar competências em diferentes vertentes literárias;  
• Valorizar e promover as diferentes formas de expressão escrita no Concelho de Lousada. 

Tema 

1. Em homenagem ao poeta Álvaro Feijó, poeta lousadense, cujo 100.º aniversário do nascimento se 
comemora neste ano de 2016, é o seguinte poema que se sugere como tema:  

 
Poema   
Façam-se os alicerces da cidade do futuro 
Nas rotas que [….] vai abrindo. 

  
Álvaro Feijó, in “Os Poemas de Álvaro Feijó”,  

Evoramons Editores e Herdeiros de Álvaro Feijó, 1.ª Ed.  2005 
  

  

N.B. - Este tema deverá ser entendido apenas como ponto de partida.  

Condições de Participação 

2. Poderão concorrer todos os alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclo, do ensino secundário e do profissional de todos 
os Agrupamentos de Escolas do Concelho de Lousada. 

 

Modalidades 

3. Os trabalhos poderão apresentar-se sob as modalidades de poesia, prosa poética ou narrativa/conto e 
devem ser apresentados em formato A4, com tipo de letra Times New Roman, tamanho 12 e espaçamento 
entre linhas de 1,5. 

 

APRECIAÇÃO DOS TrabalhOS 

4. Os trabalhos apresentados a concurso serão avaliados, pelo Júri, quanto aos seguintes critérios de 
apreciação: adequação ao tema proposto; criatividade; originalidade; organização/composição.  
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Destinatários  

5. O presente concurso destina-se a toda a população escolar do Concelho de Lousada, distribuída pelos 
seguintes escalões:  
Escalão A  – alunos do 1.º ciclo do ensino básico do Concelho de Lousada;              
Escalão B  – alunos do 2.º ciclo do ensino básico do Concelho de Lousada;              
Escalão C  – alunos do 3.º ciclo do ensino básico do Concelho de Lousada;              
Escalão D  –  alunos do ensino secundário/profissional do Concelho de Lousada.              

 

ENTREGA DOS TRABALHOS 

6. Os trabalhos a Concurso deverão ser entregues, em mão ou via correio, até ao dia 18 de março de 2016. 

a. Em mão, na Biblioteca da Escola Secundária de Lousada, Rua: Dr. Mário Soares, n.º194, 4620-
493 Lousada, durante o horário de expediente: segunda a sexta-feira, entre as 8:30 e as 
19:00 horas. 

b. Via correio através de envelope dos correios dirigida a:  

9.º Concurso Álvaro Feijó 2016 
A/c da Professora Bibliotecária da Escola Secundária de Lousada  
Rua Dr. Mário Soares, 194  
4620-493 Lousada 

JÚRI 

7. O júri será composto por sete elementos :  

1. um representante da Direção do Agrupamento de Escolas de Lousada; 
2. um professor bibliotecário do Agrupamento de Escolas de Lousada; 
3. um professor do 1.º ciclo do ensino básico do Agrupamento de Escolas de Lousada; 
4. um professor de Português do 2.º ciclo do Agrupamento de Escolas de Lousada; 
5. um professor de Português do 3.º ciclo do Agrupamento de Escolas de Lousada; 
6. um professor de Português do secundário do Agrupamento de Escolas de Lousada; 
7. um professor de Literatura Portuguesa do Agrupamento de Escolas de Lousada.   

Prémios 

7. O 9.º Concurso Literário Álvaro Feijó 2016 concederá os seguintes prémios a cada um dos premiados 
(Escalões A, B, C e D): 

1º - Prémio – 2 livros. 
2º - Prémio – 1 livro e 1 DVD. 
3º - Prémio – 1 livro. 

 

8. O júri tornará pública a sua apreciação no final do 3.º período.  

Apenas os premiados serão informados do resultado do concurso. Os restantes concorrentes poderão 
consultar os resultados nas páginas do Agrupamento de Escolas de Lousada: 
http://www.aelousada.net/portal/  

ou da Biblioteca Escolar do Agrupamento de Escolas de Lousada: 

 http://ciberjornal.wordpress.com/, no final do mês de maio. 

9. Serão atribuídos os 3 prémios (1.º, 2.º e 3.º) aos melhores trabalhos nos quatro escalões a concurso, e 
entregues em cerimónia pública, em data a anunciar.  

Direitos de Autor 
10. Só serão aceites trabalhos inéditos. 
11. O plágio, cópia ou uso indevido de obras conhecidas será punido com a desqualificação do trabalho a 
concurso. 

 
                                              
 

  Agrupamento de Escolas de Lousada, 27 de janeiro de 2016 
 

Coordenadora da Biblioteca: Graça Coelho  
Coordenador do Departamento de Português: Paulo Gonçalves 

 


