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PRÉMIO LITERÁRIO MARIA ALDA SOARES SILVA 

2.ª EDIÇÃO | 2020/2021 

 

Maria Alda Soares Silva entrou no Colégio em 1965. Foi professora de Português 

e Francês, investigadora, autora de manuais e livros, o mais recente foi lançado 

no dia 22 de abril de 2020 (Violeta Borboleta). Foi coordenadora de turmas do 3.º 

Ciclo. Integrou a Equipa Diretiva desde o tempo de Frederico Valsassina Heitor 

até julho de 2020. Foi ainda Diretora dos Departamentos Didáticos do Colégio 

Valsassina entre 2010 e julho de 2020. 

A relevância do seu percurso e importância para a história do Colégio justificou a 

criação de um Prémio Literário em sua homenagem, que em 2019/2020 teve a 

sua primeira edição. 

 

Objetivos 

1. Fomentar hábitos de escrita que desenvolvam o espírito crítico, a 

criatividade, a correção formal, a riqueza vocabular e a procura de um cunho 

pessoal. 

2. Proporcionar experiências pedagógicas e lúdicas em torno do 

conhecimento e da leitura de obras de autores nacionais ou estrangeiros 

considerados de referência. 

3. Estimular a investigação, a interpretação de filmes, de obras de arte 

e de melodias musicais (quer de música contemporânea quer clássica). 
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Modalidades 

As modalidades consideradas neste concurso são duas: texto em prosa e 

texto em poesia. 

 

Destinatários 

O concurso destina-se aos alunos do 3º Ciclo e do Ensino Secundário do 

Colégio Valsassina.  

 

Características dos trabalhos 

1. Os trabalhos deverão ser individuais e inéditos, com o máximo de 

três páginas em formato A4. 

2. Deverão ser apresentados em documento de texto, com 

espaçamento 1,5 e com o tipo de letra Lato, tamanho 11. 

3. Os participantes poderão concorrer nas duas categorias, apenas 

com um trabalho em cada uma delas. 

 

Condições de Admissão a Concurso 

1. Entrega do(s) texto(s) a concurso para o e-mail 

centroderecursos@cvalsassina.pt com indicação no corpo do e-mail de: 

• Nome completo do/a aluno/a; 

• Número de aluno/a; 

• Ano e turma; 

• Indicação do pseudónimo escolhido (o júri só terá acesso ao 

pseudónimo). 

 

2. O ficheiro de texto entregue deve ter no título do documento: 

Título do texto e pseudónimo escolhido. 
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3. Os textos deverão ser apresentados com um título adequado, 

acompanhados do respetivo boletim de inscrição. 

4. Os textos não podem conter quaisquer elementos que remetam 

para as indicações pessoais dos concorrentes, nem gravuras ou outros 

efeitos decorativos. 

5. Não é admitido o plágio. 

6. Os trabalhos passarão a constar dos ficheiros do Colégio para 

eventual publicação futura.  

7. Caso o Colégio pretenda publicar em livro uma seleção dos textos 

apresentados (trabalhos premiados e/ou não premiados), não serão pagos 

direitos de autor. 

 

Local e prazo de entrega 

1. O prazo de entrega dos trabalhos decorre entre os dias 15 de abril 

e 04 de junho de 2021 para o e-mail indicado. 

2. Devem ser entregues por email, em formato de texto para 

centroderecursos@cvalsassina.pt 

3. Não serão aceites os trabalhos cuja data de receção seja posterior 

à data-limite estipulada. 

4. Os trabalhos serão numerados aquando da sua receção. 

 

Critérios de seleção final do trabalho vencedor em prosa ou poesia 

1. Originalidade do conteúdo; 

2. Originalidade e correção da expressão; 

3. Organização das ideias e estruturação do texto; 

4. Coerência e coesão do texto e obediência às características do 

modo de expressão literário a que pertence. 
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Composição do Júri 

O Júri será constituído por elementos da Comunidade Escolar a nomear pelo 

Conselho de Administração e Direção Pedagógica do Colégio Valsassina. 

 

Entrega do Prémio 

A entrega do prémio terá lugar no mesmo dia da entrega dos Prémios do 

Quadro de Excelência, Prémios Frederico Valsassina e João Valsassina. 

 

Prémio 

Curso especializado na área da escrita, no valor de 100 euros, orientado por 

um escritor/escritora. 

 


