
CONCURSO NACIONAL DE LEITURA
FINAL DISTRITAL - BARCELOS

R E G U L A M E N T O

Artº 1º
Objectivos

Tal como sucedeu em anos anteriores, e tendo em consideração a necessidade de promover a leitura 
nas escolas de uma forma lúdica, o Plano Nacional de Leitura – em articulação com a RTP, com a DGLB 
/Direcção-Geral do Livro e das Bibliotecas e com a Rede das Bibliotecas Escolares – promove, no ano 
lectivo de 2010 / 2011, o Concurso Nacional de Leitura. 
Tendo como objectivo estimular a prática da leitura entre os alunos do Ensino Secundário e do 3º Ciclo 
do Ensino Básico, o concurso pretende avaliar a leitura de obras literárias pelos estudantes desses 
graus de ensino.
O Concurso Nacional de Leitura decorre em três fases diferentes: a 1ª Fase, realizada nas escolas; a 
2ª Fase, a realizar nas Bibliotecas Municipais designadas pela DGLB; e a 3ª Fase, correspondente à 
Final Nacional, realizada em Lisboa em colaboração com a RTP.

Artº 2º
2ª Fase – Finais Distritais

A 2ª Fase do Concurso Nacional de Leitura consiste nas Finais Distritais. A Biblioteca Municipal de 
Barcelos foi seleccionada pela DGLB /Direcção-Geral do Livro e das Bibliotecas para organizar a Final 
Distrital do distrito de Braga. 
Nesta fase realizar-se-á uma prova pública, na qual participarão os concorrentes seleccionados pelas 
escolas. Serão seleccionados dois vencedores, em cada uma das duas categorias - 3º Ciclo do Ensino 
Básico e Ensino Secundário –, que estarão presentes na Final Nacional. Serão, ainda, seleccionados 
dois suplentes, um por cada categoria referida.
A Final Distrital decorre no dia 9 de Abril de 2011, no edifício da Câmara Municipal de Barcelos. A 
recepção dos participantes está marcada para as 13h30.

Artº 3º
Condições gerais de participação

A participação na Fase Distrital do concurso está aberta às escolas que, através da inscrição de alunos 
do Ensino Secundário e do 3º Ciclo do Ensino Básico neste concurso, organizaram a 1ªFase.
Para efeito da participação, os concorrentes comprometem-se a submeter-se ao presente Regulamento 
e às decisões do Júri Distrital.
Os candidatos menores de 16 anos não poderão participar sem a autorização expressa dos encarregados 
de educação, cuja declaração de autorização deverá ser entregue no dia do concurso. 
No dia da prova, os concorrentes deverão apresentar o Bilhete de Identidade.

Artº 4º
Categorização dos concorrentes

Os concorrentes serão repartidos em duas categorias: alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico (7º,8º e 9º 
anos de escolaridade) e alunos do Ensino Secundário (10º, 11º e 12º anos de escolaridade). TURA
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Artº 5
Júri Distrital

O Júri Distrital é presidido por Victor Pinho (Bibliotecário Municipal), e integra ainda Manuela Ascensão 
Correia (Professora) e Capucho (Ex-futebolista e Treinador de Futebol).
Cabe ao Júri Distrital a organização da Final Distrital, do distrito de Braga.
Além da selecção das obras tomadas como referência para a referida Final, já divulgadas aos participantes, 
cabe igualmente ao júri a supervisão de todo o processo relacionado com o Concurso a nível distrital 
e a selecção dos concorrentes vencedores da Final Distrital.
O Júri Distrital é soberano, não sendo possível, em qualquer circunstância, recorrer das suas decisões.
As eventuais sugestões/reclamações deverão ser efectuadas no local de recepção, junto da pessoa 
indicada para esse efeito.
Cabe ao Júri Distrital decidir sobre quaisquer matérias omissas neste Regulamento. 

Artº 6º
Não imputabilidade da Organização e dos Júris

Em caso de modificação, suspensão ou interrupção do Concurso Nacional de Leitura, por qualquer 
motivo imprevisto, não serão imputadas responsabilidades à Organização nem aos membros do Júri 
Distrital.

Artº 7º
Provas de selecção

Cabe ao Júri Distrital a elaboração das provas da Final Distrital.

Como princípio geral orientador do Concurso Nacional de Leitura está o prazer de ler, pretendendo-
se estimular nos concorrentes o gosto pela leitura e o contacto com os livros. Assim, as provas procuram 
avaliar os conhecimentos dos concorrentes sobre as obras seleccionadas.

As provas da Final Distrital serão repartidas por dois momentos distintos. Um primeiro momento 
constituído por uma Prova Escrita, específica para cada uma das duas categorias - 3º Ciclo do Ensino 
Básico e Ensino Secundário –,  com questões de escolha múltipla e uma questão aberta e argumentativa. 
Desta prova serão seleccionados 6 vencedores, por cada categoria. 
Um segundo momento constituído por um Concurso - Prova Oral em Palco, onde estarão presentes 
os 6 vencedores, de cada nível de ensino, seleccionados anteriormente. A Prova consta de uma série 
de perguntas, cuja resposta será dada através de um Sistema de Rapidez de Resposta. 
As eventuais situações de aequo serão desempatadas mediante a Leitura em Voz Alta de excertos de 
textos, previamente enviados para as escolas.
Será realizada, em primeiro lugar, o Concurso - Prova Oral dos alunos do 3º Ciclo e de seguida o 
Concurso - Prova Oral dos alunos do Ensino Secundário. Destas provas serão apurados dois vencedores 
e um suplente, por cada categoria.
O Concurso - Prova Oral permite a presença de público.

Artº 8º
Prémios

Será atribuído um prémio aos dois primeiros classificados, em cada categoria em que se divide o 
Concurso - 3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário. A todos os concorrente será entregue um 
certificado de participação, assim como às escolas participantes.
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