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EDITAL 
 

1.ª Edição do Concurso Prémio Literário do Conto Nuno Nozelos do Município de 

Mirandela 

Nos termos do disposto no artigo 4.º do Regulamento do Prémio Literário do Conto Nuno Nozelos do 

Município de Mirandela torna-se pública a abertura da primeira edição do concurso Prémio Literário 

do Conto Nuno Nozelos. 

As candidaturas podem ser apresentadas entre o dia 03 de fevereiro de 2020 e o dia 31 de março. de 

2020. 

O género literário elegível para efeito de concurso é a ficção na variedade de conto. 

Podem concorrer ao prémio cidadãos de nacionalidade portuguesa ou estrangeira, maiores de idade, 

que sejam naturais ou residentes na região do Trás-os-Montes e Alto Douro. 

O “Prémio Literário do Conto Nuno Nozelos” terá um valor de 500,00 euros e será entregue ao 

vencedor em cerimónia pública a anunciar pelo Município. 

Os trabalhos a concurso deverão ser apresentados na Biblioteca Municipal de Mirandela ou enviados 

via postal para Município de Mirandela / Biblioteca Municipal, Complexo Cultural de Mirandela, Rua 

Sarmento Pimentel 5370-325 Mirandela, onde deve constar como remetente o pseudónimo do 

concorrente. 

O Júri do concurso será constituído pela esposa do patrono ou por quem ela possa indicar, pela 

Presidente da Câmara Municipal de Mirandela ou por quem ela delegar e por uma personalidade da 

Sociedade Académica Local, indicada pelo Município de Mirandela.  

Para obter mais informações deverá ser consultado o respetivo Regulamento (https://www.cm-

mirandela.pt/cmmirandela/uploads/document/file/2477/Regulamento_Nuno_Nozelos.pdf) e a acta 

de reunião de Câmara n.º 6 / 2019 de 28 de fevereiro, páginas 8 e 9 (https://www.cm-
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mirandela.pt/cmmirandela/uploads/document/file/3191/Ata_28_de_fevereiro.pdf) ou entrar em 

contacto com a Divisão de desenvolvimento Cultural, Turística e Saúde do Município de Mirandela 

(biblioteca@cm-mirandela.pt ) 

Para constar, se lavrou o presente Edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 

estilo e no sítio do Município. 

Mirandela, 13 de janeiro de 2020. 

 

A Vereadora da Câmara Municipal 

 

________________________________ 

Vera Preto 
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