CONCURSO LITERÁRIO FEIRA DO LIVRO DE BRAGA - 2013

Artigo 1º— Objetivos
O concurso literário FEIRA DO LIVRO DE BRAGA 2013 é promovido pelo Parque de
Exposições de Braga, em parceria com a Rede de Bibliotecas de Braga.
Tem como objetivos criar e consolidar hábitos de leitura, fortalecer práticas de escrita criativa
e valorizar a expressão literária.

Artigo 2º— Modalidade e Tema
A modalidade a concurso é o texto em prosa narrativa. O tema deverá ser desenvolvido em
torno do pensamento do Padre António Vieira:

"[…] o livro é um mudo que fala, um surdo que responde; um cego que guia; um
morto que vive; e não tendo acção em si mesmo, move os ânimos, e causa
grandes efeitos." In “Sermão de Nossa Senhora de Penha de França”.
Artigo 3º— Regras do concurso
O autor concorrente terá de apresentar um texto inédito em língua portuguesa. O texto não
poderá:
(a) causar danos materiais e/ou danos morais a terceiros;
(b) conter dados ou informações

que constituam ou possam constituir crime (ou

contravenção penal), ou que possam ser entendidos como incitação à prática de crimes (ou
contravenção penal);
(c) constituir ofensa à liberdade de crença;
(d) revestir-se de conteúdo que implique discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia,
religião ou procedência nacional ou regional;
(e) implicar violação de norma legal;
(f) ter a intenção de divulgar produto ou serviço ou qualquer finalidade comercial;
(g) fazer propaganda eleitoral ou divulgar opinião favorável ou contrária partido político;
(h) ter sido produzido por terceiros.

Artigo 4º—Concorrentes
1. O concurso destina-se a crianças e jovens das escolas do Concelho de Braga e
contempla 4 escalões etários:

a) 1º Escalão - alunos do 1º ciclo,
b) 2º Escalão - alunos do 2º ciclo,
c) 3º Escalão - alunos do 3º ciclo,
d) 4º Escalão - alunos do secundário.
2.Os alunos podem participar sob a orientação de um professor/ coordenador, mas os
trabalhos serão sempre individuais.

Artigo 5º - Fases do concurso e datas
1. A primeira fase do concurso decorrerá nas escolas, agrupamento/escola não agrupada,
que selecionará em sede própria o melhor trabalho por escalão etário e o indicará para a
fase seguinte apenas um texto narrativo por escalão etário. A data limite para
apresentação dos trabalhos é o dia 22 de novembro 2013.
2. A segunda fase decorrerá com a avaliação por parte de um júri de especialistas em
Literatura, que fará a apreciação final dos textos apresentados pelas escolas e identificará
apenas um vencedor por cada escalão etário. Os vencedores serão anunciados no
decurso do Sarau Cultural das Escolas, que terá lugar no dia 6 de dezembro 2013, no
grande auditório do PEB, pelas 21h30.

Artigo 6º Apresentação e envio dos trabalhos
1. Os concorrentes deverão produzir um texto narrativo, original e inédito, em língua
portuguesa, com um mínimo de uma página e o máximo de quatro páginas, tamanho A4,
com a seguinte formatação:
- Letra arial, tamanho 12, estilo normal;
- Espaçamento entre linhas de 1,5 cm;
- Margens do documento de 1,5 cm.
2. Todas as páginas do texto devem estar numeradas e identificadas com o pseudónimo.

3. Os trabalhos deverão ser enviados obrigatoriamente por e-mail, em formato PDF, para o
seguinte endereço concurso.literario.fl2013@gmail.com.
No corpo da mensagem, cada escola deverá colocar os seguintes dados dos alunos
candidatos:
- O nome completo,
- Escalão etário a que se candidata,
- Contacto telefónico,
- Agrupamento/escola a que pertence.
Deverá, ainda, anexar a digitalização do Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade.

2. Os concorrentes menores de idade deverão anexar a respetiva declaração de
autorização do encarregado de educação, que segue em anexo a este regulamento.

Artigo 7º— Critérios de avaliação
A avaliação dos textos será realizada com base nos seguintes critérios:
a) Adequação ao género e tema;
b) Coerência e coesão do texto;
c) Originalidade e criatividade;
d) Apuro estético;
e) Qualidade técnica e correção gramatical.

Artigo 8º—Júri
O júri será constituído por:
- Professor de Literatura Portuguesa;
- Escritor de literatura infantil e juvenil;
- Editor.

O júri decidirá, por unanimidade ou maioria simples, atribuir um prémio apenas a um texto
por escalão etário, podendo, se assim o entender, atribuir menções honrosas. No entanto,
poderá deliberar a não atribuição do prémio, se considerar, também por unanimidade ou
maioria simples, que nenhum dos textos apresenta a qualidade exigida.
As decisões do júri são soberanas e delas não haverá direito a recurso.

Artigo 9º— Prémio
Os prémios a atribuir aos vencedores serão livros:
1º Prémio – No valor de 150€;
2º Prémio – No valor de 75€;
3º Prémio – No valor de 50€.
Como reconhecimento do trabalho criativo, todos os alunos inscritos a concurso terão direito
a um certificado de participação.

Artigo 10º— Exclusões
O incumprimento das normas estabelecidas no presente regulamento é motivo para a
exclusão da candidatura de um concorrente

Artigo 11º— Disposições complementares
Todos os casos omissos no presente regulamento serão apreciados e decididos pela
organização, não havendo lugar a recurso da decisão proferida.

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DE NORMAS E CEDÊNCIA DE DIREITOS DE AUTOR
(menores de idade)

Eu, _______________________________________________, portador do BI/CC nº
____________________________,

emitido

em

____/____/____,

pelo

arquivo

de

identificação ________________, válido até ____/____/____, Encarregado de Educação de
____________________________________________, concorrente ao concurso literário
FEIRA DO LIVRO DE BRAGA 2013,

declaro por minha honra ter conhecimento e aceitar os termos do regulamento, autorizando
o meu educando a concorrer e a participar em todas as ações inerentes ao processo do
concurso.
Mais declaro ceder todos os direitos de autoria do texto do meu educando à organização do
concurso, podendo esta utilizá-lo para os fins que tiver por convenientes, desde que não
desrespeite a narrativa original.

Data ____/____/____

Assinatura: _____________________________________________________

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DE NORMAS E CEDÊNCIA DE DIREITOS DE AUTOR

Eu, _______________________________________________, portador do BI/CC nº
____________________________,

emitido

em

____/____/____,

pelo

arquivo

de

identificação ________________, válido até ____/____/____, concorrente ao concurso
literário FEIRA DO LIVRO DE BRAGA 2013,

declaro por minha honra ter conhecimento e aceitar na íntegra os termos do regulamento do
concurso.
Mais declaro comprometer-me a participar em todos as ações inerentes ao processo do
concurso, bem como a ceder todos os direitos de autoria do texto à organização do evento,
podendo esta utilizá-lo para os fins que tiver por convenientes.

Data ____/____/____

Assinatura: _____________________________________________________

