
Concurso de Ensaio “Jovem Filósofo” 

Regulamento 

Art. 1º - O Concurso de Ensaio “Jovem Filósofo”, adiante referido como Concurso, é promovido 

no âmbito do Festival de Filosofia de Abrantes e tem como lema “Cuidar o Futuro”, numa 

perspetiva de responsabilidade pelo futuro. 

Art. 2º - O Concurso tem como objetivo estimular o ensaio filosófico entre os alunos do ensino 

secundário e o pensamento comprometido com a realidade social em que vivemos. 

Art. 3º - Podem candidatar-se ao Concurso os estudantes do ensino secundário de Portugal. 

Art. 4º - O Concurso atribui três prémios: 1º lugar: 1.000€; 2º lugar: 500€; 3º lugar 250€. Pode 

haver ainda menções honrosas. O júri pode não atribuir qualquer prémio caso os trabalhos a 

concurso não o justifiquem. 

Art. 5º - No ano de 2017-2018, o tema é os desafios do futuro. 

Art. 6º - O Festival reserva-se o direito de publicação dos trabalhos premiados, incluindo as 

menções honrosas. 

Art. 7º - O ensaio deve ter no máximo 20 páginas A4, em letra tipo Times New Roman, tamanho 

12, a espaço e meio. 

Art. 8º- Os trabalhos concorrentes devem ser enviados por correio eletrónico, com o nome do autor, 

a idade e a escola que frequenta, o pseudónimo que assina o trabalho, e um anexo com o ensaio 

concorrente, o qual deve ser assinado com pseudónimo e nunca referir o nome do autor nem a 

escola que frequenta. 

Art. 9º - Os trabalhos a concurso são enviados para o seguinte endereço eletrónico: 

ass.palhadeabrantes@gmail.com, até às 24h00 do dia seguinte ao Carnaval de 2018. Os resultados 

são divulgados no início do 3º período escolar desse ano e a entrega dos prémios será feita na edição 

seguinte do Festival. 

Art. 10º - O júri é nomeado pela organização do Festival e inclui elementos com formação superior 

em Filosofia e sem essa formação. 

Art. 11º - As decisões do júri são lavradas em ata, são soberanas e delas não há direito a apelo. 

Art. 12º - Os casos omissos são resolvidos pela organização do Festival ou, sobre a classificação 

dos ensaios, pelo júri. 

Art. 13º - A participação no concurso supõe a aceitação deste Regulamento. 
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