
1. ADMISSÃO A CONCURSO

1.1. O Prémio Literário Adília Lopes é aberto aos 
estudantes do 11.º ano do Agrupamento de 
Escolas Gil Vicente. 

1.2. Os textos concorrentes devem cumprir os 
seguintes requisitos:  

1.2.1. O ensaio deve partir de um ou mais textos de 
Adília Lopes;

1.2.2. O texto deve ser apresentado num documento 
Word, tipo de letra Arial, tamanho 12, com um  
espaço e meio entre as linhas, e páginas 
numeradas;

1.2.3. O texto deve ter no mínimo uma página e no 
máximo duas;

1.2.4. Na página de rosto deve figurar o nome do/a 
autor/a e o título do ensaio.

1.3. Os originais devem ser enviados para 
premioliterarioadilialopes@gmail.com.

1.4. Cada concorrente só poderá apresentar 1 (um) 
ensaio.

2. ENTREGA DOS TEXTOS

2.1. O prazo-limite de envio dos originais é dia  
28 de fevereiro de 2023.

2.2. A participação neste Prémio pressupõe a 
aceitação, por parte dos concorrentes, das 
normas de participação.

3. COMPOSIÇÃO DO JÚRI E AVALIAÇÃO 

3.1. O júri será composto pelos membros da 
Comissão Organizadora do Colóquio Ir à Escola 

com a Adília: Diana Duarte, Joana Meirim, Lúcia 
Evangelista e Sara Leite. 

3.2. O júri avaliará os textos de acordo com os 
seguintes critérios:

3.2.1. Originalidade e criatividade;
3.2.2. Domínio da língua portuguesa;
3.2.3. Capacidade de argumentação;
3.2.4. Coerência global do texto.
3.3. Das decisões do júri não haverá recurso.

4. ATRIBUIÇÃO DO PRÉMIO

4.1. O Prémio distingue os três melhores ensaios e 
não admite menções honrosas. 

4.2. Os três vencedores receberão livros da editora 
Assírio & Alvim: Dobra, Bandolim e Manhã.

4.3. A decisão do júri será divulgada na manhã do 
dia 22 de março de 2023, no Auditório da Escola 
Gil Vicente.

4.4. A entrega do prémio será feita pela poetisa 
Adília Lopes no Auditório da Escola Gil Vicente, 
na manhã do dia 22 de março de 2023.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1. Serão desqualificados os ensaios que não 
apresentem um título e/ou autoria.

5.2. Serão desqualificados os ensaios que não 
partam de um texto de Adília Lopes.

5.3. Serão desqualificados os ensaios que não sejam 
originais e/ou evidenciem plágio.

5.4. Os ensaios premiados serão publicados no 
volume que resultar deste Colóquio.

1.ª Edição  
Prémio Literário Adília Lopes
Colóquio Ir à Escola com a Adília 
22 de março de 2023 
AE Gil Vicente

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO

A Comissão Organizadora do Colóquio Ir à Escola com a Adília promove a 1.ª edição do Prémio Literário 
Adília Lopes. Com o objetivo de estimular o interesse pela literatura, pretende-se que os/as alunos/as 
escrevam um ensaio que tenha como ponto de partida um ou mais poemas de Adília Lopes. O Prémio, 
que consiste na oferta de três livros da poetisa, será atribuído aos três melhores ensaios apresentados.
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