
 

 

Assunto: Cerimónia de entrega dos prémios das VII Olimpíadas da Língua Portuguesa e 
                   O processo criativo que alimenta a atividade da escrita - Evanescências e (Im)permanências 

 
 

Lisboa, 9 de setembro de 2019 
 

Exmo./a Senhor/a  
Diretor/a  
Presidente de CAP  

 
 
Terá lugar no Auditório 1 da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, no próximo dia 27 de setembro, 
a cerimónia de entrega dos prémios das VII Olimpíadas da Língua Portuguesa, seguida da Conferência 
subordinada ao tema: O processo criativo que alimenta a atividade da escrita - Evanescências e 
(Im)permanências, cujo programa poderá consultar em anexo. 
 
O evento tem como objetivos: 
 
- premiar os alunos participantes nas Olimpíadas da Língua Portuguesa e divulgar os seus trabalhos; 
- propiciar uma reflexão sobre o processo criativo que alimenta a atividade da escrita. 
 
Os docentes interessados poder-se-ão fazer acompanhar de alunos da Escola (no máximo uma turma de 30 
alunos). 
 
O prazo de inscrições decorre até ao dia 20 de setembro de 2019. O procedimento de inscrição é efetuado 
eletronicamente, através do preenchimento dos elementos requeridos em plataforma disponibilizada pela 
DGE, acessível em: http://area.dge.mec.pt/dsdc-cesic  
 
 
Para informação adicional sobre as Olimpíadas da Língua Portuguesa, sugere-se a consulta da hiperligação: 
https://www.dge.mec.pt/olimpiadas-da-lingua-portuguesa 
 

Solicitamos a V/Exa. o favor de divulgar a iniciativa junto do corpo docente desse estabelecimento de ensino.  
 
 
Com os melhores cumprimentos. 
 
O Diretor-Geral da Direção-Geral da Educação 
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CERIMÓNIA DE ENTREGA DOS PRÉMIOS DAS VII OLIMPÍADAS DA LÍNGUA PORTUGUESA 
E CONFERÊNCIA  

EVANESCÊNCIAS E (IM)PERMANÊNCIAS  
O processo criativo que alimenta a escrita 

HÉLIA CORREIA, MÁRIO DE CARVALHO 
E ANTÓNIO DE CASTRO CAEIRO  
 
A leitura e a escrita – exercícios humanos 
complexos - só adquirem verdadeiro sentido se 
servirem para propiciar um encontro com o 
outro. Ler e escrever são expressões 
qualificadas de cidadania.  
Em harmonia com o espírito das Olimpíadas da 
Língua Portuguesa, e na sequência dos textos 
produzidos pelos alunos premiados, que 
escreveram sobre o sonho e sobre o 
conformismo e o inconformismo do Homem, 
nesta conferência, aprofundam-se algumas 
questões sobre o processo criativo que alimenta 
a atividade da escrita, tendo como mote a ideia 
de evanescência e (im)permanência.  
 

 

 

 

Os docentes interessados poderão inscrever os alunos da 

Escola. O prazo de inscrições decorre até ao dia 20 de 

setembro de 2019. O procedimento de inscrição é 

efetuado eletronicamente, através do preenchimento dos 

elementos requeridos em plataforma disponibilizada pela 

DGE, acessível em http://area.dge.mec.pt/dsdc-cesic . 

 

PROGRAMA 

 
27 setembro 2019 

14:00 Receção dos participantes 
14:30 Sessão de abertura 
            Miguel Tamen 

Diretor da Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa 

João Costa 
Secretário de Estado da Educação 

15:00 Entrega de prémios 
16:00 Intervalo 
16:05 Conferência 
17h30 Encerramento 
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