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Prémio “Camões Bulgária”   

Tema do Concurso de 2021  

“As Histórias da Terra e do Mar ensinaram-me que Nem Todas as Baleias 

Voam perto do Rio Triste” 

Secção 1 (níveis А1-В1)  

Secção 2 (níveis В2-С2)  

 
 

1. O prémio “Camões Bulgária” destina-se a todos lusófilos e lusoaprendentes e tem como 

objetivo o desenvolvimento das suas competências e proficiência em língua e cultura portuguesas, 

nas áreas da cultura, história, língua, arte e literatura portuguesas. 

 

2. São excluídos da participação no concurso os profissionais da área da língua portuguesa. 

 

Secção 1 (níveis А1-В1)  

 

1. A secção é dividida em três faixas etárias: 

● I – de 7 a 13 anos 

● II – de 14 a 18 anos 

● III – mais de 18 anos 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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2. As categorias entre as quais os participantes podem escolher são:  

• Escrita criativa – ensaio / conto em língua búlgara com tema “As Histórias da Terra e do 

Mar ensinaram-me que Nem Todas as Baleias Voam perto do Rio Triste”; 

● Artes visuais (pintura, artes gráficas, colagem, fotografia).  

 

3. Categorias e critérios: 

● Escrita criativa – 3 páginas, em formato “Times New Roman”, letra 12, com um 

espaçamento de 1,5 entre linhas;  

● Artes visuais – trabalhos com dimensões entre A5 e A3, elaborados em papel ou em outro 

material flexível, de maneira a permitir o transporte num tubo; não dobrar, não laminar e não 

emoldurar os trabalhos; não são aceites trabalhos tridimensionais. 

 

Secção 2 (níveis В2-С2) 

 

1. A secção 2 não está dividida em faixas etárias, apenas em duas categorias: 

 

 – Ensaio em língua portuguesa 

 

 – Tradução literária (português-búlgaro) dos seguintes textos: 

 

 

HISTÓRIA DA GATA BORRALHEIRA 

 

Sophia de Mello Breyner Andresen 

 

Excerto 

 

Como uma rapariga descalça a noite caminhava leve e lenta sobre a relva do jardim. Era uma 

jovem noite de Junho, a primeira noite de Junho. E debruçada sobre o tanque redondo ela mirava 

extasiadamente o reflexo do seu rosto. 

Do jardim via-se a casa, uma casa grande cor-de-rosa e antiga que, toda iluminada nessa noite de 

festa, espalhava no jardim luzes, brilhos, risos, música misturava-se com o baloiçar das árvores. 

Pelas janelas abertas avistavam-se pares dançando e vestidos claros de raparigas, vestidos que 

flutuavam entre os passos e os gestos. Vultos de namorados passavam entre as cortinas e vinham 
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apoiar-se no peitoril das janelas, inclinados sobre a noite. Às vezes um riso mais agudo cortava, 

como um pequeno punhal, a água lisa dos tanques. 

Vistas do jardim essas coisas pareciam feéricas e irreais. Delas subia, perante a alegria serena da 

noite, uma alegria rápida e agitada, desgarrada e passageira, um pouco triste e cruel. 

Lúcia tinha dezoito anos e era este o seu primeiro baile. Tinha vindo com a tia que era sua madrinha. 

________________________________________________________________________ 

 

Depois do branco 

Manuel Alegre 

 

Quem sabe o que na página se esconde 

e se dentro do branco está um muro 

e se depois do muro não há onde 

e se depois do branco é tudo escuro? 

 

Quem sabe o que pode acontecer 

quando ao verso já escrito outro se junta 

e tudo está no verso por escrever 

e o que se escreve é só uma pergunta? 

 

Quem sabe o que se vê e não se vê 

se por dentro do branco apenas cabe 

esse nome que nunca ninguém lê 

e o verso que se sabe e não se sabe? 

 

 

 

 

 

2. Os textos concorrentes têm de possuir as seguintes características de formatação:  

 

– Ensaio: até 3 páginas, em formato “Times New Roman”, letra 12, com um espaçamento de 1,5 

entre linhas; caso o trabalho contenha imagens, estas devem vir em anexo, com anotações de 

referência às mesmas; 

 

– Tradução: formato “Times New Roman”, letra 12, com um espaçamento de 1,5 entre linhas. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

 

1. Cada participante tem o direito de participar apenas com uma obra. Não são aceites 

trabalhos coletivos.  

2. As obras devem ser originais. Não são aceites cópias.  

3. As candidaturas deverão ser entregues numa pasta, em envelope fechado, dirigido à morada 

do "Camões Sófia” (Sófia, ul. Pozitano 7, bl.3, et.5) mencionando o tema do concurso. O trabalho 

deve ser anónimo, não sendo permitida qualquer forma de identificação. Num segundo envelope 

fechado deverá constar o nome completo do candidato, um endereço postal, o seu número de 

telefone, o seu endereço de correio eletrónico e o estabelecimento de ensino onde aprende Língua 

Portuguesa, se for o caso. Todos os trabalhos escritos podem ser enviados também para o endereço 

de e-mail: camoes.sofia@gmail.com contendo os dados pessoais no corpo do e-mail, fora do 

documento anexado. 

4. O Camões Sófia não é responsável por qualquer dano ou perda durante o transporte das 

obras. As obras não são devolvidas aos autores – tornam-se propriedade do Camões Sófia, que os 

pode utilizar em diferentes exposições sem fins lucrativos, no sentido de promover a cultura 

portuguesa.  

5. O júri é constituído por professores reputados das diversas instituições onde se ensinam a 

Língua Portuguesa e as Culturas Lusófonas, de forma a garantir a isenção da seleção e condições 

idênticas para todos os candidatos. O júri avaliará os trabalhos de acordo com os critérios de 

avaliação previamente estabelecidos. 

6. Os critérios de avaliação dos trabalhos são seis: 

- conteúdo e coesão (trabalhos escritos e visuais) 

 

- originalidade e criatividade (trabalhos escritos e visuais) 

 

- relevância temática (trabalhos escritos e visuais) 

 

- sensibilidade estética (trabalhos escritos e visuais) 

 

- profundidade e coerência (trabalhos escritos) 

 

- domínio linguístico (trabalhos escritos) 
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● Prazo de entrega dos trabalhos: 30.11.2021. Os participantes que não cumprirem o prazo 

para a apresentação das candidaturas serão desclassificados.  

● Os resultados serão comunicados antes do Natal e anunciados oficialmente no sítio 

eletrónico e na página “Facebook” do “Camões Sófia”. 

 

● Ao entregar os seus trabalhos os candidatos declaram que aceitam as condições do presente 

concurso e concordam com as mesmas. 

 

Caso tenham questões a colocar, devem enviá-las para o nosso e-mail: camoes.sofia@gmail.com 
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