
 

 

  

 

 

 

7.º Concurso Literário Álvaro Feijó 2014 

 

 Informa-se todos os professores e alunos do 1.º, 2.º e 3.ºciclos do ensino básico, do 

secundário e do profissional de todas as escolas do concelho de Lousada que irá decorrer, até ao 

dia 31 de março de 2014, o 7.º Concurso Literário Álvaro Feijó, promovido pela equipa da biblioteca, 

e com a colaboração dos professores de Português do Agrupamento de Escolas de Lousada, no âmbito 

da homenagem ao poeta que viveu em Lousada e nos legou uma coletânea de versos de especial 

importância na poesia portuguesa do século XX.  

 

REGULAMENTO 

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

todas os agrupamentos de escolas do concelho de Lousada.  

2. Em homenagem ao poeta Álvaro Feijó, poeta lousadense, cujo 98º aniversário do nascimento se 

comemora neste ano de 2014, é o seguinte poema que se sugere como tema:  

Eu tive um pássaro de prata 
 

Eu tive um pássaro de prata… 
Seguia rotas sem fim 
- sem dar conta das horas, das distâncias – 
para longe de mim. 
 

Álvaro Feijó, in “Os Poemas de Álvaro Feijó”, 3.ª Ed. 1978 

 

 

Este tema deverá ser entendido apenas como ponto de partida.  

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.  

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

Escalão A – básico (1.º ciclo)           Escalão B – básico ( 2.º ciclo)    

Escalão C – básico ( 3.º ciclo)            Escalão D - secundário/profissional 



 

 

 

5. Os trabalhos a concurso deverão ser identificados com nome, idade, ano, turma e 

escola/agrupamento a que pertence o aluno concorrente. Devem ser entregues, em envelope fechado, 

até 31 de março de 2014, no balcão da Biblioteca da Escola Secundária de Lousada ou, por correio, 

através da seguinte morada:  

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

 

6. O júri é composto por sete elementos: um representante da Direção do Agrupamento de Escolas de 

Lousada, um professor bibliotecário do Agrupamento de Escolas de Lousada, um professor do 1.º ciclo 

do ensino básico, três professores de Português (do 2.º,do 3.º ciclo e do secundário), um docente de 

Literatura Portuguesa.   

 

7. O 7.º Concurso Literário Álvaro Feijó 2014 concederá os seguintes prémios a cada um dos 

premiados (Escalões A, B, C e D): 

1º - Prémio – 2 livros e 1 DVD. 

2º - Prémio – 1 livro e 1 DVD. 

3º - Prémio – 1 livro. 

7. O júri tornará pública a sua apreciação no início do 3º 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/, a partir do início das aulas no 3.º período. 

8. Serão atribuídos os 3 prémios (1º, 2º e 3º) aos melhores trabalhos nos quatro escalões a concurso, e 

entregues em cerimónia pública, em data a anunciar.  

 

 

 

 

Biblioteca do Agrupamento de Escolas de Lousada, 10 de novembro de 2013 
A coordenadora das bibliotecas do Agrupamento, 

Graça Coelho  

 

_________________________ 
7.º Concurso Literário Álvaro Feijó 2014                                                                                    Bibliotecas do Agrupamento de Escolas de Lousada 

http://www.aelousada.net/portal/
http://ciberjornal.wordpress.com/

