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Regulamento 
 

CONCURSO NACIONAL DE LEITURA  
Edição 2012/2013 

FINAL DISTRITAL- BEJA 
 

Nota Introdutória 

 

O Concurso Nacional de Leitura (CNL) tem como 

objectivo principal promover a leitura, de uma forma 

lúdica, tendo como destinatários os alunos do 

3º.ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário. 

A 7ª. Edição do CNL é organizada pelo Plano 

Nacional de Leitura (PNL), em articulação com a 

Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das 

Bibliotecas (DGLAB), a Rede de Bibliotecas 

Escolares e a RTP.  

O CNL decorre em três fases distintas (escolar, 

distrital e nacional). Para a edição 2012/2013 da 

fase distrital do CNL, a DGLAB designou a 

Biblioteca Municipal de Cuba (BMC). 

Os destinatários da fase distrital do CNL são os 

alunos apurados na 1ª. fase do concurso, no caso, 

nas escolas do distrito de Beja. 

O presente Regulamento estabelece as regras 

gerais da Fase Distrital do Concurso Nacional de 

Leitura, edição 2012/2013, que se realizará no 

auditório da Biblioteca Municipal de Cuba (BMC), no 

dia 19 de Abril. 

 

Contactos: 

António Mosca (Coordenador da BMC) 

Sofia Mosca (Técnica de Biblioteca) 

Morada: Rua da Sociedade Filarmónica Cubense 1º 

de Dezembro – 7940 Cuba 

Telefone: 284 419 904 

 

   Site:  www.cm-cuba.pt 

E-mail: antonio.mosca@cm-cuba.pt  ou         

            sofia.mosca@cm-cuba.pt. 
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ARTIGO 1º 

JÚRI 

 

1. O Júri é constituído por três elementos: 

  

a) Presidente:  

Maria Teresa Calado (vereadora dos pelouros da educação, cultura e 

turismo do Município de Cuba); 

 

b) Vogais: 

Ana Paula Figueira (professora do ensino superior e escritora); 

Pedro Sousa Tavares (jornalista e escritor); 

 

 

ARTIGO 2º 

OBRAS SELECIONADAS 

 

1. 3º. Ciclo do Ensino Básico: 

a) Título: Os Ciganos 

                      Autores: Andresen, Sophia de Mello Breyner e Tavares, Pedro Sousa 

Editora: Porto Editora; 

 

b) Título: Escrito na Parede 

                      Autora: Saldanha, Ana 

      Editora: Caminho 

 

2. Ensino Secundário: 

a) Título: O País das Uvas 

Contos escolhidos: “O anão”, “A princesinha das rosas”, “A velha” e “O 

conto do almocreve e do diabo”. 

Autor: Almeida, José Valentim Fialho de 

Edição: Câmaras Municipais de Cuba e Vidigueira 

 

b) Título: O Filho de Mil Homens 

                  Autor: Mãe, Valter Hugo 

                  Editora: Alfaguara 
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ARTIGO 3º. 

APURAMENTO DOS FINALISTAS 

 
 

1. O apuramento dos finalistas, que participarão na Fase Final do Concurso 

Nacional de Leitura 2013, resultará de sucessivas provas de eliminação. 

 

2. Os procedimentos serão os mesmos para as duas categorias a concurso (3º. 

Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário); 

 

3.  Uma prova escrita, de caráter eliminatório, que será efetuada em simultâneo 

pelas duas categorias de concorrentes; 

 

4. Uma prova oral que será realizada em primeiro lugar pelo 3º. Ciclo do Ensino 

Básico, seguindo-se-lhe o Ensino Secundário. 

 
ARTIGO 4º. 

PROVAS 

 

A Prova Distrital do Concurso Nacional de Leitura – Distrito de Beja é constituída 

por duas etapas: Prova Escrita, com início às 11h00 e Prova Oral, com início às 

14h30. 

 

Etapa I 

PROVA ESCRITA: 

 

a) A prova escrita será constituída por questões de escolha múltipla e por 

uma questão de desenvolvimento;  

b) Terá a duração máxima de 45 minutos; 

c) Após a conclusão da prova, os concorrentes deverão entregá-la na 

mesa da organização. 

d) Em caso de empate, o júri terá em consideração o tempo de realização 

da prova. Para tal, no ato da entrega da prova, será atribuído um 

número seriado correspondente à ordem de entrega. 

e) Esta prova tem caráter eliminatório; 

f) Para a etapa seguinte serão apurados os 5 (cinco) alunos melhor 

classificados em cada categoria; 
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g) A pontuação obtida por cada um dos cinco alunos apurados constituirá 

também critério de avaliação na etapa seguinte. 

h) No local da prova apenas será permitida a presença dos concorrentes 

devidamente identificados e dos membros da organização destacados 

para o efeito. 

 

ETAPA II 

PROVA ORAL EM PALCO: 

 

A prova oral realiza-se com a presença de todos os elementos selecionados, por 

categoria, em palco, à exceção da prova de argumentação. 

Esta prova será pública e terá, à semelhança da Prova Nacional, o carácter de um 

espetáculo ao vivo. 

 

1. Prova de perguntas: 

a) Cada concorrente dispõe de um minuto para responder a um conjunto 

de questões acerca das obras a concurso; 

b) As perguntas serão colocadas individualmente, por ordem da 

classificação obtida na prova escrita; 

c) Cada conjunto de questões encontrar-se-á no interior de um envelope 

fechado; 

d) Cada concorrente selecionará o envelope com as questões a 

responder, tendo em conta a ordem pela qual efetua a prova. 

 

2. Prova de declamação – «Dá cá uma quadra» 

 

a) Em palco cada concorrente declamará de cor e com expressividade 

uma quadra original previamente elaborada; 

b) As quadras poderão versar sobre as seguintes temáticas 

 

i. Leitura 

ii. Livro (objeto) 

iii. Cuba (vila) 

iv. Temas das obras lidas 

v. O Concurso Nacional de Leitura 
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3. Prova de Argumentação: 

 

a) Nesta prova os concorrentes que ainda não tenham efetuado a sua 

prestação deverão aguardar no exterior do auditório; 

 

b) Os concorrentes responderão, por ordem da pontuação obtida na etapa 

anterior, de forma oral e crítica, a uma questão que lhes será colocada; 

 
 

c) Os concorrentes dispõem de um tempo máximo de três minutos para 

responder à questão; 

 

 

ARTIGO 5º 

ORDENAÇÃO FINAL 

 

1. A ordenação final dos concorrentes resultará do conjunto das provas 

prestadas. 

 

2. Em caso de empate, será colocada uma questão aos concorrentes em 

igualdade de situação. 

 

3. As respostas a esta questão serão escritas em folhas individuais e depois lidas 

em voz alta por cada um dos concorrentes. 

 

4. Se o empate persistir, serão colocadas outras questões até se apurar o 

vencedor. 

 
 
 

ARTIGO 6º 

CONCORRENTES APURADOS 
 

 
1. Para a Prova Final do Concurso Nacional de Leitura será apurado o 

concorrente mais pontuado em cada categoria (3º. ciclo e secundário). 

 

2. Os concorrentes classificados em 2º. (segundo) e 3º. (terceiro) lugares são 

considerados suplentes. 
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ARTIGO 7º 

PRÉMIOS 

 

1. Serão atribuídos prémios aos 3 (três) primeiros concorrentes de cada 

Categoria (3º. Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário). 

 

2. Todos os concorrentes e respetivas escolas terão direito a um Certificado 

de participação. 

 

3. Os alunos e escolas vencedoras terão ainda direito a um Certificado com a 

respetiva classificação. 

 

 

ARTIGO 8º 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
1. O Júri é soberano e das suas decisões não cabe recurso; 

 

2. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelos membros 

            do Júri; 

 

3. Todas as sugestões serão bem-vindas e deverão ser feitas, por escrito, para o 

Concurso Nacional de Leitura (CNL)1  

 

 

 

 

Biblioteca Municipal de Cuba, 27 de fevereiro de 2013. 

                                                
1
 Drª. Vera Oliveira (vera.oliveira@dglab.gov.pt) 


