
 

 

 
 

 

 

 

 

 
                

 

 

 

         Biblioteca + Professores de Português                                                      Álvaro Feijó 

 

 
Informa-se os professores e alunos do 3.º ciclo do ensino básico, do secundário e 

do recorrente das escolas do concelho de Lousada que irá decorrer, até ao dia 14 de 

Março, o IV Concurso Literário promovido pela Biblioteca e pelos professores de 

Português desta Escola Secundária, no âmbito da homenagem ao poeta que, apesar 

do seu rápido percurso poético, viveu em Lousada e nos legou uma colectânea de 

versos de especial importância na poesia portuguesa do século XX.  

 

REGULAMENTO 

1.    Poderão concorrer todos os alunos do 3.º ciclo e secundário desta escola e de 

outras escolas do concelho de Lousada. 

 

2.    Em homenagem ao poeta Álvaro Feijó, poeta lousadense, cujo 95º aniversário do 

nascimento se comemora neste ano de 2011, é o 1º verso de um dos seus poemas: 
Senhor! De que Valeu o Sacrifício?... 
 

 

- “Quantos desejam, Senhor, / na calma de uns seios brandos/ ter sonhos e ter amor...” - 
 

que se sugere como tema. Este tema deverá ser entendido apenas como ponto de 

partida, não implicando qualquer relação com a obra em causa. 

 

3.       Os trabalhos poderão apresentar-se sob as modalidades de poesia, prosa 

poética ou narrativa. 

 

4.        Os textos serão apreciados, de acordo com os seguintes escalões:  

                                                                                                                           

Escalão A - Básico        Escalão B – Secundário      Escalão C - Recorrente 



 

 

 

 

5. Os trabalhos deverão ser assinados com um pseudónimo que figurará também 

no envelope identificador. Esse envelope, que deverá ser entregue fechado na 

Biblioteca da Escola Secundária de Lousada, conterá um boletim com a 

identificação do aluno concorrente (nome, idade, ano e turma) e só será aberto 

pelo júri, após a avaliação dos trabalhos. No exterior desse envelope, deverá 

figurar o pseudónimo, a escola, o ano que o concorrente frequenta na referida 

escola e a modalidade a que concorre. 

 

6. Todos os trabalhos deverão ser entregues na Biblioteca da Escola ou ao professor 

de Português, até ao dia 14 de Março de 2011. 

 

7. O júri tornará pública a sua apreciação no início do 3º Período. 

 

8. Serão atribuídos os 1º, 2º e 3º prémios a cada um dos melhores trabalhos nas duas 

modalidades a concurso, entregues em data a anunciar. 

 

 
 

 

  Senhor! De que Valeu o Sacrifício?... 

 

 

  Quantos desejam, Senhor, 

  na calma de uns seios brandos 

  ter sonhos e ter amor... 

 

  Os que mendigam na vida 

  anseiam por ser meninos 

  e aninhar-se 

  — depois da faina de um dia, cansados já de ser homens — 

  junto dos seios de alguém. 

 

  Senhor! De que valeu o sacrifício, 

  se os seios não se abriram 

  nem se deram a ninguém! 

 
                                                                                                Álvaro Feijó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lousada e Escola Secundária, 05 de Fevereiro de 2011 

A professora bibliotecária, 

Graça Pinto Coelho 


