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Concurso de Literatura (escrita criativa) e de Ilustração (desenho 

criativo) -  Farmácia do Poceirão 2022 

Regulamento 

 

 Artigo 1º - Objeto 

1. O Concurso de Literatura e Ilustração Farmácia do Poceirão é uma iniciativa que se destina a 

promover a escrita, a arte de desenho e a criatividade/ imaginação dos alunos do Agrupamento 

de Escolas José Saramago. 

2. As obras concorrentes deverão ser alusivas à freguesia do Poceirão podendo relatar algo real 

ou imaginário. 

 3. O concurso é composto por duas categorias independentes: 

a) Concurso de Literatura, escrita criativa, em língua portuguesa; 

b) Concurso de Ilustração, desenho criativo. 

4. O concurso é dirigido aos alunos do 3º Ciclo e Secundário do Agrupamento de Escolas José 

Saramago do ano letivo 2022/2023. 

 

Artigo 2º - Apresentação de candidaturas 

1. Os alunos podem candidatar-se às duas ou apenas a uma das categorias do concurso. 

2. Estão excluídos de participação os familiares dos membros do júri da Farmácia do Poceirão e 

do Agrupamento Escolar. 

3. Os alunos candidatos devem apresentar as suas candidaturas individualmente.  

4. Os alunos poderão apresentar mais do que uma candidatura a concurso, devendo enviá-las 

separadamente. 
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Artigo 3º - Prémio  

1. O prémio do concurso terá um valor total vale Fnac de 100€, sendo entregue ao vencedor da 

categoria de Literatura um vale Fnac de 50€ e ao vencedor da categoria de Ilustração um vale 

Fnac de 50€.  

2. O vencedor ou os vencedores, será ou serão apurados no mesmo período de tempo. 

 

Artigo 4º - Local e Prazo de entrega das Obras  

1. As obras concorrentes, seja na categoria de Literatura (escrita criativa), seja de Ilustração 

(desenho criativo), deverão ser entregues na Farmácia do Poceirão presencialmente ou por e-

mail farmacia.poceirao@gmail.com , até dia 13 de Outubro (inclusivé). 

  

Artigo 5º - Apresentação das obras de Literatura (escrita criativa) e Ilustração (desenho 

criativo)  

1. As obras concorrentes de Literatura (escrita criativa) e de Ilustração (desenho criativo) 

devem ser originais, criativas e alusivas ao Poceirão e devem preferencialmente ser 

apresentadas em formato PDF. Caso seja impossível, o aluno poderá entregar a sua obra em 

formato de papel. 

 

Artigo 6º - Requisitos das obras de Literatura (escrita criativa) e Ilustração (desenho criativo)  

1. As obras de Literatura (escrita criativa) apresentadas a concurso devem conter entre 2.000 e 

5.000 caracteres, incluindo espaços.  

2. As obras de Ilustração (desenho criativo) apresentadas a concurso devem corresponder ao 

tamanho A2 ou A3.  

3. As obras concorrentes em qualquer das categorias do concurso não podem ser assinadas 

com nome ou símbolo que identifique o aluno concorrente.  
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Artigo 7º - Composição do Júri de Literatura (escrita criativa)  

1. O Júri será composto por 3 (três) membros: dois professores de Português do Agrupamento 

de Escolas José Saramago e um farmacêutico da Farmácia do Poceirão.  

 

Artigo 8º - Composição do Júri de Ilustração (desenho criativo)  

1. O Júri será composto por 3 (três) membros: dois professores de Educação Visual do 

Agrupamento de Escolas José Saramago e um farmacêutico da Farmácia do Poceirão.  

 

Artigo 9º - Análise das obras de texto e de ilustração  

1. Após receção das obras concorrentes, estas serão analisadas pelo júri da Farmácia entre 14 

e 16 de Outubro e, posteriormente enviadas em anonimato para o Agrupamento de Escolas José 

saramago, para análise do Júri até dia 19 de Outubro.  

2. Os métodos de análise, classificação e seleção dos textos e das ilustrações apresentados será 

estabelecido pelos membros do júri. 

 

Artigo 10º - Deliberações dos Júris  

1. Os Júris deliberam com total independência, por maioria dos votos dos seus membros.  

2. O Júri atribuirá o prémio de Literatura (escrita criativa) e de Ilustração (desenho criativo) à 

obra concorrente que considerar de maior mérito, sendo a divulgação do vencedor tornada 

pública. 

 

Artigo 11º - Entrega do Prémio 

1. O prémio será entregue ao(s) autor(es) vencedor(es) no dia 21 de outubro, às 13h00, durante 

o decorrer do evento de celebração do aniversário dos cinquenta anos da Farmácia do Poceirão. 
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2. O evento de celebração do aniversário dos cinquenta anos da Farmácia do Poceirão decorrerá 

no Pavilhão do Parque Mário Bento (Poceirão). 

 

Artigo 12º - Natureza Inédita das Obras - Proibição de Plágio 

1. Os alunos garantem que as obras apresentadas a concurso são criações originais e inéditas, 

não sendo admissível a prática de plágio, total ou parcial.  

2. A violação do número anterior implica a imediata exclusão da(s) candidatura(s) ao concurso.  

 

Artigo 13º - Proteção de dados pessoais  

1. A submissão das candidaturas exige a aceitação e o consentimento dos encarregados de 

educação, o qual será da responsabilidade do Agrupamento de Escolas José Saramago recolher 

previamente. 

2. As obras concorrentes em qualquer uma das categorias do concurso, não podem ser assinadas 

com nome ou símbolo que identifique o aluno concorrente. O aluno deve utilizar o e-mail 

institucional para o envio da(s) obra(s). 

 

Artigo 14º - Questões e dúvidas 

Se após a leitura atenta do regulamento persistirem dúvidas, poderá contatar a Farmácia do 

Poceirão através do número 265 995 583 ou 914 659 292, disponível entre as 9h e as 19h de 

segunda a sexta-feira ou através do email farmácia.poceirao@gmail.com.  

 

Farmácia do Poceirão, 26 Setembro 2022 


