
REGULAMENTO DO CONCURSO 

“KATHÁRSIS” 
 

CONCURSO LITERÁRIO: 
 

 Os alunos podem apresentar a concurso um ou mais textos, de prosa e poesia, de tema 

livre e em Língua Portuguesa. 

 Cada texto apresentado a concurso não deverá exceder as 25 páginas. 

 Os textos apresentados a concurso terão que ser assinados com um pseudónimo. Cada 

concorrente só poderá assinar com um pseudónimo. (Se concorrer com vários textos, 

terá de os identificar com o mesmo pseudónimo). 

 Os concorrentes não deverão usar pseudónimos já usados em anteriores concursos. 

 Os textos devem ser apresentados passados a computador: Título – Times New Roman, 

tamanho 20 negrito; Texto – Times New Roman, tamanho 14.  

 Os textos devem ser enviados por correio electrónico para o seguinte endereço: 

concursokatharsis@gmail.com 

 Cada concorrente deve enviar o(s) seu(s) texto(s) identificado(s) com o seu pseudónimo e 

ano de escolaridade. 

 Após o envio do(s) textos(s) por correio electrónico o concorrente deve entregar na 

Biblioteca da Escola, um envelope fechado, com o seu pseudónimo escrito no exterior 

e a sua identificação ( nome, número e turma) no interior do mesmo. Só após a 

recepção do envelope com a identificação do concorrente, os seus textos serão 

admitidos a concurso. 

 Todos os textos apresentados a concurso integrarão o Caderno Literário “KATHÁRSIS”. 

 Serão atribuídos 2 prémios por ciclo (3º ciclo e ensino secundário) para o melhor texto de 

prosa e o melhor texto de poesia. Serão ainda atribuídas Menções Honrosas sempre que 

tal se justificar. 

 Os trabalhos podem ser enviados até terça feira, dia 21 de abril 

de 2013, que é o prazo limite de recepção dos textos. 
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REGULAMENTO DO CONCURSO 

“KATHÁRSIS” 

 

 

CONCURSO DE ILUSTRAÇÕES: 
 

 Os alunos devem enviar as ilustrações digitalizadas para o 

correio electrónico: concursokatharsis@gmail.com, 

até terça-feira, dia 21 de abril de 2013. 
 

 As ilustrações deverão ser assinadas com um pseudónimo. 
 

 Cada corrente só poderá assinar com um único pseudónimo, 

mesmo que concorra com vários trabalhos. 
 

 Após o envio da(s) ilustrações por correio electrónico o 

concorrente deve entregar na Biblioteca da Escola, 

 um envelope fechado, com o seu pseudónimo e ano de 

escolaridade escrito no exterior e a sua identificação  

( nome, número e turma) no interior do mesmo.  

 

Só após a recepção do envelope com a identificação do 

concorrente, as suas ilustrações serão admitidas a concurso. 
 

 Todas as ilustrações apresentadas a concurso figurarão no 

Caderno Literário “Kathársis”. 
 

 Será atribuído um prémio por ciclo (3ºciclo e Ensino Secundário).  

 Serão ainda atribuídas Menções Honrosas sempre que tal se 

justificar. 
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