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1. O concurso literário “AS MINHAS FÉRIAS EM PORTUGAL” lançado em agosto de 2022 pela 
AILD - Associação Internacional dos Lusodescendentes em conjunto com a Rádio Arc en Ciel - 
daqui em diantes designados por Organizadores -  tem como finalidade promover e fomentar a 
língua portuguesa e o gosto pela criação literária no seio das comunidades lusófonas a viverem 
no estrangeiro, nomeadamente junto das crianças.

2. O concurso literário “AS MINHAS FÉRIAS EM PORTUGAL” II Edição está aberto à participa-
ção de todas as crianças e jovens, entre os 8 e os 17 anos, que vivam fora de Portugal.

3. O tema a ser desenvolvido neste concurso deve relacionar-se, como o próprio nome indica, com 
as férias passadas em Portugal e pode apresentar-se sobre as formas de prosa, poesia ou diário/
jornal de viagem, tanto ficcionadas como biográficas, em língua portuguesa.

4. Os trabalhos a concurso deverão ser inéditos e individuais (não se aceitam trabalhos cole-
tivos). Para evitar qualquer caso de plágio, os respetivos pais deverão  atestar por escrito a 
originalidade das obras (ver anexo !). Os textos não devem ultrapassar as 1000 (mil) palavras. 

5. Serão aceites todos os trabalhos enviados até 15 de outubro de 2023.

6. Os trabalhos deverão ser enviados pelo autor ou respetivos pais por email para: 
concurso@asminhasferiasemportugal.pt
 
7. A esse email deve ser anexado:
a. o texto a concurso em formato PDF; 
b. o atestado de originalidade da obra (anexo 1).
 
8. Cada participante poderá enviar até três (3) trabalhos.

9. O concurso literário “AS MINHAS FÉRIAS EM PORTUGAL” contém duas categorias:
CATEGORIA A: dos 8 aos 12; 
CATEGORIA B: dos 13 aos 17 anos

10. O presente regulamento do concurso literário “AS MINHAS FÉRIAS EM PORTUGAL”  será 
divulgado através das plataformas dos Organizadores e dos seus parceiros mediáticos.

11. Os trabalhos vencedores serão revelados no dia 09 de dezembro de 2023.

12. O júri nomeado pelos Organizadores é constituído por professores, escritores e jornalistas. 
É interdita a participação dos familiares próximos dos membros do júri.

13. Prémios
CATEGORIA A: 1º lugar - 150€ em livros selecionados pelo júri
CATEGORIA B: 1º lugar - 150€ em livros selecionados pelo júri

Todos os participantes recebem um certificado autenticado.
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14. Entrega dos prémios:
A entrega dos prémios será feita em local a combinar com os vencedores.

15. Os Organizadores, em acordo com o participante e os respetivos pais, poderão avançar para 
a publicação dos trabalhos vencedores.

16. Os ficheiros dos trabalhos concorrentes não serão objeto de devolução.

17. Dados pessoais e recolha de informação: Os participantes autorizam que os dados facultados 
sejam recolhidos pelos Organizadores para efeitos de contacto e atribuição de prémios. 
 
18. Serão excluídos deste concurso todos os trabalhos que não estejam de acordo com este regu-
lamento. 

19. Tendo em conta o número de participações e pré-registos, o júri poderá determinar o fecho 
das inscrições e participações do concurso literário, antes da data prevista de 15 de outubro de 
2023.
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ANEXO 1

Declaração de atestado de originalidade da obra

Eu, _____________________________________________________, Portador do docu-
mento de identificação n.º _______________ na qualidade de pai/mãe de _____________
____________________, declaro, para os devidos efeitos, que texto com o título _________
_________________________, concorrente ao concurso literário “AS MINHAS FÉRIAS EM 
PORTUGAL” II Edição, foi realizado por _________________________________________
___ sob a minha supervisão, e atesto a sua originalidade.
_________________________________________________________________
_________( local) ____-_______-______( dia-mês-ano).
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