
 

CÂMARA MUNICIPAL DO CONCELHO DO NORDESTE 

EDITAL 

Carlos Alberto Medeiros Mendonça, Presidente da Câmara Municipal do 

Concelho do Nordeste. 

Torna público que a Câmara Municipal do Nordeste, em sua reunião 

ordinária de 29 de agosto corrente, deliberou por unanimidade abrir concurso 

para atribuição do “Prémio Dinis da Luz”, nas modalidades de reportagem, 

crónica ou entrevista, cujas regras são as seguintes: 

1. O “Prémio Dinis da Luz” será concedido a todos os nordestenses, que 

apresentem trabalhos, nomeadamente de reportagem, crónica ou 

entrevista, de relevante interesse sobre o concelho do Nordeste, 

focando as vertentes cultural, social, ambiental, turística, ou outras do 

concelho.  

2. As propostas de candidaturas deverão ser entregues na Câmara 

Municipal até ao dia 30/10/2016 ou enviadas pelo correio até ao prazo 

estabelecido, tendo-se em consideração a data do carimbo do correio. 

3. Os textos a concurso deverão ser entregues na Câmara Municipal em 

duplicado em sobrescrito fechado, contendo a identificação e endereço 

do autor, figurando, no exterior, o título do trabalho.  

4. Os trabalhos a concurso serão apresentados em texto impresso de um 

só lado, em formato A4, paginado, espaço 1,5, letra Arial e tamanho12. 

5. Ao concorrente vencedor será atribuído um tablet até ao valor de € 500. 

6. O Prémio será atribuído por um júri, constituído pelo presidente da 

Câmara Municipal ou seu substituto legal, e por mais 4 membros 

convidados pela Câmara Municipal. 



7. Ao Júri reserva-se o direito de não atribuir qualquer prémio caso 

considere que os trabalhos concorrentes não reúnem a qualidade 

necessária para o efeito.  

8. A Câmara Municipal divulgará, até ao dia de 30 de dezembro, o título e o 

autor do trabalho premiado.  

Para conhecimento geral se publica o presente Edital e outros de igual teor que 

vão ser afixados nos lugares públicos do estilo e na página da Internet do Município. 

Paços do Município do Nordeste, 30 de agosto de 2016. 

 

 

 

O PRESIDENTE DA CÃMARA 

 

(Carlos Mendonça) 


