
Prémio de 
História Local
Dr. Manuel Monteiro  

Prazo e Local de Entrega
Os trabalhos a concurso são entregues 
pessoalmente no Arquivo da Câmara 
Municipal de Braga, até 30 de 
Novembro de 2016, de cujo depósito 
os autores recebem um comprovativo, 
ou podem ser enviados via postal, os 
quais devem ser remetidos para:

MUNICÍPIO DE BRAGA / Arquivo Municipal

Prémio de História Local Dr. Manuel 

Monteiro

Praça Municipal

4700-435 BRAGA

Só são aceites trabalhos enviados por 
via postal desde que submetidos a 
registo e aviso de receção, segundo os 
procedimentos habituais dos correios 
portugueses, e deverá constar como 
remetente o Pseudónimo do concor-
rente. 
O aviso de receção serve de compro-
vativo de entrega dos trabalhos.

O resultado do concurso é anunciado 
pelo Município de Braga até 18 
de Janeiro de 2017, data do 
aniversário da morte do Dr. Manuel 
Monteiro, altura em que é tornada 
pública a ata do Júri.

Júri
O Júri é constituído por um conjunto de 
três personalidades idóneas, a indicar 
oportunamente pelo Município de 
Braga, sendo presidido pela Senhora 
Vereadora da Cultura.

Dr. Manuel Monteiro

Mais informações 
www.cm-braga.pt 
(consulta de regulamento obrigatória)

Telefone: 253 203 150



Temática
Trabalhos de investigação origi-
nais sobre temática de teor histo-
riográfico relativa a Braga, a nível 
administrativo, antropológico, 
patrimonial, político, económico, 
social, cultural, artístico, religioso 
ou outro (s), no quadro do apro-
fundamento da matriz identitária 
e comunitária.

Destinatários
Cidadãos de nacionalidade por-
tuguesa, maiores de idade, resid-
am ou não na área do Município 
de Braga. 

Valor do Prémio
O Prémio tem o valor pecuniário de 
2.500 € (dois mil e quinhentos euros) 
líquidos e galardoa apenas o melhor 
trabalho concorrente. 

A Câmara garante, além disso, a pub-
licação do trabalho vencedor com 
uma edição própria de 500 exem-
plares ou, em alternativa, inserindo o 
mesmo na Revista Cultural “Bracara 
Augusta”, do qual detém os direitos 
autorais. Em qualquer circunstância, 
far-se-á a referência que se trata do 
Trabalho Vencedor do “Prémio de 
História Local Dr. Manuel Monteiro”, 
patrocinado pelo Município de
Braga.

O Júri pode ainda distinguir com 
menções honrosas os trabalhos que 
julgar dignos de tal distinção. 

A Câmara procede à publicação 
desses trabalhos e de outros que 
entenda, desde que devidamente 
autorizados pelos seus autores, na 
Revista Cultural “Bracara Augusta”.

Condições de apresentação
Os concorrentes apresentam-se a 
concurso sob pseudónimo, devendo 
juntar ao processo a sua identificação, 
através da fotocópia do seu Bilhete de 
Identidade ou Cartão de Cidadão, 
morada, telefone e e-mail, dentro de 
envelope fechado e devidamente 
assinalado no exterior com a inscrição 
de “Prémio de História Local Dr. 
Manuel Monteiro”, seguida do 
pseudónimo pessoal.

São admitidos a concurso trabalhos 
inéditos, escritos em português, e 
submetidos ao regulamento, 
considerando-se liminarmente excluí-
dos os que violarem no todo ou em 
parte as normas que ao prémio se 
aplicam.

Os trabalhos referentes ao concurso 
devem ser apresentados em quatro 
exemplares, com tratamento de texto 
em tamanho A4, espaço de um e meio 
(1,5) e corpo doze (12), em caracteres 
Times New Roman, com um mínimo 
de 30 páginas, com exclusão de fichas 
técnicas, índices ou comentários.


