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Prémio LiteráriO JANUÁruO LEITE

A Çâmara Municipal do Paul, a Delegação do Ministério de Educação do Paul,

a Escola Secundária Januério Leite e o Professor Doutor Hilarino da Luz

instituem o Prémio Literário JANUÁRIO LEITE com o propósito de

galardoar três obras literárias em verso originais de três estudantes que

frequentam ou frequentarama Escola Secundária Januário Leite - Paul, Ilha de

Santo Antão, Cabo Verde.

REGULAMENTO

l. Este prémio, de periodicidade bienal, está aberto, através de concurso, a

todos os alunos, euo tenham no máximo 2l anos de idade a data do prazo

de entrega da obra a concurso, que frequentam ou frequentaram a Escola

Secundária Januário Leite - Faul, podendo os concorrentes utilizar duas

línguas: o português e/ou o cabo-verdiano.

2. O texto literário, sob a forma de verso, é apresentado no tamaúo A4,

numerado, com espaçamento de 1,5, digitado em Times New Roman, corpo

12, orientação no modo "rettata", em Íbrmato Word ou PDF.

3. O texto, que pode Ser um poema ou uma compilação de poemas? deve ter

um mínimo de 20 (vinte) páginas, mediante as especificações do ponto

anterior.
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Delegaçâo do Paül -Sanio Antão

O texto literário deverá ser inédito, ou seja, que não tenha sido publicado

em quaisquer suportes (eletrónicos e/ou impressos) e não deve conter

quaisquer tiPos de ilustrações.

As candidaturas devem ser apresentadas individualmente, estando, assim,

excluída qualquer situação de coautoria'

6. Os candidatos devem apresentar apenas um original a concurso'

7. Os trabalhos devem ser enviados por coffeio ou entregues em mãos em

envelope fechado, com indicação do concurso e inscrição do pseudónimo

no espaço destinado ao remetente.

8. Os trabalhos deverão dar erftrada, impreterivelmente, até (30 de março de

ZO2l). Caso sejam enviados por coreios a data limite do carimbo dos

correios deverá ser, impreterivelmente (30 de março de2021).-A divulgação

dos resultados e a entrega dos prémios serão feitas no dia da Escola, 10 de

junho de 2021, diaem que a escola celebra o seu dia'

9. A candidatura pode ser entregue:

g.l. em mão, no mesmo período e nos dias úteis, das 08 às 16 horas,

na Secretaria da Delegação do Ministério da Educaçáo, Largo de

Santo António, Cidade das Pombas, Paul, Santo Antão. Caso for

entregue na Secret aria daDelegação receberá um recibo que confirme

a entrega e numerado;

9.2. via correio, para o seguinte endereço:
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aoCuidadodaDilianaDelgadodaCnlzPrudêncio;

Delegação do Ministério da Educaçáo,Largo de santo António,

Cidade das Pombas, Pau1, Santo Antão'

Telefone : 223 1380 1223 L 143 I 97 85817'

1Q.Não serão aceites trabalhos cuja data do carimbo dos correios seja posterior

à datalimite deste concurso (30 de março de 2021)'

1 1.Cada proposta a concurso deverá ser apresentada em 5 cópias, da seguinte

forma:

11.1. A obra concorrente deve ser acompanhada apenas do título e do

pseudónimo do autor, (sugestão: num envelope A4);

11.2. Dentro do envelope contendo as 5 cópias deverá ter também um

outro envelope menor, fechado, com uma cópia do B.I. os dados

biográficos, os contactos do autor, declaração de NIF, uma declaração

passada pela escola que comprove que frequenta ou frequentou a

escola. A não existência de, pelo menos, um dos documentos

solicitados, implica a desqualificação de qualquer um dos prémios.

11.3. O pseudónimo constará no remetente dos dois envelopes e com a

indicação: Prémio de Literatura JANUARIO LEITE'

12.^ Íemáúica e livre, mas as obras serão avaliadas em função da sua

originalidade, qualidade estética e criatividade'

13.O júri, designado pela (entidade instituidora), integrará 5 intelectuais de

recoúecida idoneidade.
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tendo o

16.0 Júri reserva-se o direito de não atribuir o prémio caso não haja qualidade

suficiente.

1. Hitarino da Luz (Presidente)

Investigador Contr aÍado da FCSH-Universidade NOVA de Lisboa e

Investigador Integrado do CHAM, Centro de Humanidades, FCSH-

LINL/UAC.

2. José Manuel Pires Ferreira - Presidente da otganizaçáo Não

Governamental-LigadosAmigosdoPaul(AMIPAUL);

3. Pedro dos santos silva - Docente da Escola Secundária Januário Leite

eCoordenadorPedagógicodo2ociclodoEBOeE'S;

4. Maria Teresa David segredo - Presidente da Fundação Amigos de

Paul na Holanda;

5. José Manuel Rodrigues da cruz-Yereador da cultura da câmara

MuniciPal do Faul.

i7. Aos três primeiros classificados serão atribuídos os seguintes prémios:

17 .1. O 1.o lugar vai receber um computador portátil mais 20'000500;

Prémio de Literatura'lRNuÁRto LEITE'



t'ltinistário

i da rducaça
| _----:.
I DelegaçãodoPaül-l

Satio Antio

17 '2' O L'olugar um tablet mais 15'000S00;

l7 .3- e o 3'o lugar um telemovel mais 10'000S00

t8.Aos concorrentes que ficarern ern 4o, 5o e 6o lugares serão atribuídos um

valor de 5'000$00 cada"

lg.Quaisquer imprevistos ou omissões serão resolvidos pelo juri'

20.os prémios (computador, tablet e telemóvel) vão ser patrocinados pela

Senhora Maria Teresa David Segredo, Presidente da Fundação Amigos de

Paul na Holanda, uma ativista natural do Paul, Ilha de Santo Antão, Cabo

Verde, condecorada pela Raiúa da Holanda (2013), distinguida p',a

organizaçãodaCasaRealcomacondecoraçãodoNovoRei(2014),

nomeada no Progr ama one Í(ortd - Word People (20,7), e atribuída a

Medalha de Mérito (201g) pe10 presidente da Republica de cabo verde'

,, :"ffi,ff:::1ffill,u *,,b*ído pela càmwaMunicipal do Paul

Faul, L 8 dezembro de 2020
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