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MUNICÍPIO DE ANADIA PROMOVE CONCURSO ESCOLAR “LER & APRENDER” 
 

O Município de Anadia promove, até ao próximo dia 27 de março, a XI edição de “Ler & 

Aprender”, um concurso literário dirigido aos alunos das instituições de ensino do concelho, tendo 

como propósitos promover hábitos de leitura e incentivar a escrita criativa. 

O concurso prevê a criação, individual, de textos literários, enfatizando a correção linguística e 

a expressão literária, nele podendo participar alunos dos Ensinos Básico e Secundário, incluindo os do 

Ensino Profissional e do Programa Qualifica, e, ainda, alunos da Universidade Sénior da Curia. 

No âmbito das três categorias previstas nas normas do certame, os concorrentes poderão 

produzir textos inéditos pertencentes aos géneros narrativo e lírico, bem como contos inéditos 

dedicados ao livro e ao prazer da leitura, inscrevendo-se estes na categoria “Conto Gustavo Campar”. 

Na avaliação dos trabalhos apresentados, o júri terá em conta a criatividade e a correção da 

linguagem utilizada. Serão selecionados cinco trabalhos em cada categoria, correspondendo, a cada, um 

prémio monetário no valor de cem euros, que será entregue aos estabelecimentos de ensino 

respetivos. O mesmo deverá ser aplicado na melhoria dos serviços prestados pelas bibliotecas 

escolares, e investido na aquisição de fundo documental e de equipamentos diversos. Aos alunos 

vencedores serão atribuídos certificados de participação e cheques-livro no valor de 25 euros.   

A data limite para a entrega dos trabalhos é 27 de março. A divulgação dos vencedores 

acontecerá no mês de junho e a entrega dos respetivos prémios terá lugar na cerimónia de 

comemoração do 12.º aniversário da Biblioteca Municipal de Anadia, a realizar em julho próximo, em 

dia a divulgar oportunamente. 
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