
Tema

IV EDIÇÃO DO CONCURSO LITERÁRIO

Destinatários:
cidadãos nacionais e estrangeiros,
moradores em território português
1º escalão (6-11 anos)
2º escalão (12-17 anos)
3º escalão (maiores de 18 anos) 

Entrega o teu texto até dia 30 de abril, às 17h00, 
através do e-mail: bibliotecas@cm-palmela.pt

Info.: Biblioteca Municipal de Palmela | T. 212 336 632
Critérios de participação em: www.cm-palmela.pt 



CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO

IV EDIÇÃO DO CONCURSO LITERÁRIO

TEMA: Os Direitos Habitam nas Histórias

MODALIDADE: Conto

DESTINATÁRIOS: O concurso destina-se a to-
dos os cidadãos, nacionais e estrangeiros, resi-
dentes em território português e está dividido 
em três escalões etários: 
1º escalão (6-11 anos) 
2º escalão (12 aos 17 anos) 
3ª escalão (mais de 18 anos)

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS: Os textos de-
vem ser apresentados em língua portuguesa, 
ser individuais e inéditos, com o máximo de 
quatro páginas formato A4. Devem ser datilo-
grafados em formato digital (Microsoft Word), 
tipo de letra Times New Roman, tamanho 12 e 
espaçamento 1,5 entre linhas.

PRAZO E ENTREGA: Os textos devem ser en-
tregues até ao dia 30 de abril, às 17h. Não serão 
aceites trabalhos após a data/horário limite. 
Os trabalhos deverão ser enviados para o 
e-mail da Biblioteca Municipal de Palmela: 
 bibliotecas@cm-palmela.pt, identificados com 
a frase «Concurso literário» e com os seguintes 
elementos: contacto telefónico, escalão a que 
concorre e nome ou pseudónimo.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: A primeira seleção 
dos trabalhos ficará a cargo do secretariado 
do concurso, que verificará o cumprimento de 
datas e a entrega de todos os elementos soli-
citados. 
Os critérios de seleção adotados pelo júri são: 

a) Cumprimento das características técnicas; 
b) Originalidade do conteúdo; 
c) Adequação ao tema proposto; 

d) Qualidade literária; 
e) Correção linguística.

SECRETARIADO E JÚRI: O secretariado é 
constituído por 2 técnicos superiores da Biblio-
teca Municipal de Palmela e tem como tarefa 
validar todos os trabalhos enviados, organizá
-los por escalões e remete -los para o júri para 
avaliação. 
O júri é constituído por 5 personalidades liga-
das à cultura local. 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 
Os resultados serão divulgados no dia 31 de 
 julho no site da Câmara Municipal de Pamela. 
Os vencedores serão previamente informados 
dos resultados.

PRÉMIOS: Todos os participantes receberão 
um diploma de participação. 
Serão atribuídos prémios aos três primeiros 
vencedores de cada escalão: 

1º lugar – cheque-prenda no valor de 100€ 
2º lugar – cheque-prenda no valor de 50€ 
3º lugar – cheque-prenda no valor de 25€ 

Serão publicados, no site da CMP e em publi-
cação editada para o efeito, os três melhores 
textos de cada escalão. Os prémios serão en-
tregues em data a anunciar.

DISPOSIÇÕES FINAIS: A Câmara Municipal da 
Palmela utilizará os conteúdos deste concurso 
apenas no âmbito do mesmo, e de acordo com 
os dados de autoria remetidos pelos concor-
rentes.

CASOS OMISSOS: Caberá ao júri a decisão 
 sobre os casos omissos.


