
PRÉMIO JAIME ROCHA 

Regulamento 

1. Destina-se esta prova aos alunos do ensino secundário da Escola Básica e Secundária 

Amadeu Gaudêncio, sede do Agrupamento de Escolas da Nazaré; 

2. Os textos a concurso deverão ser entregues até às 17h, do dia 30 de abril de 2020, à 

professora responsável por coordenar a prova Literária – Professora Paula Trindade; 

3. Os concorrentes deverão inscrever-se por carta endereçada à Direção do 

Agrupamento de Escolas da Nazaré; onde deverão constar o nome completo, idade, nº 

de aluno e turma a que pertence; 

4.  A inscrição na prova Literária é absolutamente livre e voluntária e deverá ser efetuada 

até às 17h, do dia 31 de março;  

5. A prova consistirá num texto, em prosa, a partir de um tema, igual para todos, que 

será dado aos participantes no ato de inscrição; 

6. O texto a concurso não poderá exceder o espaço de três páginas A4, utilizando o tipo 

de letra Calibri (corpo), tamanho 12, com espaçamento entre linhas de 1,5; 

7. O texto a concurso deverá ser entregue no interior de um envelope em branco. O 

texto deverá ser identificado por pseudónimo. No interior do envelope deverá ser 

incluído um outro envelope que contenha a identificação real do participante. Este 

envelope deverá apenas conter no exterior o pseudónimo do concorrente. Quem não 

obedecer a estas regras será automaticamente excluído do concurso; 

8. Presidirá à prova um júri de 3 (três) elementos nomeados pela Biblioteca da Nazaré e 

pela Escola Amadeu Gaudêncio, entidades organizadoras da prova; 

9. Far-se-á a apreciação dos textos tendo em atenção a qualidade literária, e desde que 

de acordo com o presente regulamento;  

10. Consideram-se, para a apreciação qualitativa, os seguintes parâmetros: apuro 

linguístico; originalidade; criatividade; capacidade de síntese; facilidade expositiva; 

sensibilidade estética e exploração da proposta apresentada; 

11. Haverá um primeiro classificado, a quem será atribuído, como prémio, um conjunto 

de livros, no valor de 100 euros; o segundo classificado, a quem será atribuído, como 

prémio, um conjunto de livros no valor de 70 euros e um terceiro classificado com direito 

a um prémio de 30 euros em livros.  

12. Será comunicada a decisão do júri no dia 15 de maio, na Escola Amadeu Gaudêncio, 

pelas 17H, não podendo haver qualquer recurso; 

13. A entrega dos prémios será efetuada na inauguração da Feira do Livro, que se 

realizará na última semana de julho de 2020, em dia a indicar. Os autores serão 

previamente convocados para o efeito. 



14. Disporão, a Biblioteca da Nazaré e a Escola Amadeu Gaudêncio, de todos os textos 

apresentados a concurso, para efeito de eventual publicação. 

15. É reservado ao júri o direito de não atribuir prémio, tanto por falta de qualidade dos 

textos como por outra razão ponderável; 

16. Será garantido, a todos os participantes, o direito de reserva de anonimato através 

de pseudónimo na avaliação dos textos e na sua publicação. 

 


