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Prémio Literário Cristina Torres – 30.ª ediçã o 

Escalão A – Texto Verbal e Texto Não Verbal 

Bidimensional 

1.º prémio: LEF, “Com uma tela e um pincel” ... faço uma pintura como o Pollock 

(Jardim de Infância de Santana) 

2.º prémio: AP, “Com uma tela e um pincel”... faço uma pintura assustadora”, 

(Jardim de Infância de Santana) 

3.º prémio: CAM, “Com uma tela e um pincel” ... pinto um ninho na Primavera, 

(Jardim de Infância de Santana) 

 

Menções Honrosas: 

 SOFG, “Com uma tela e um pincel” ... pinto um vaso de flores (Jardim de 

Infância de Santana) 

 GF, “Com uma tela e um pincel” ... pinto a Cristina Torres (Jardim de Infância 

de Santana) 

 LEST, “Com uma tela e um pincel” ... pinto um arco íris, num jardim (Jardim de 

Infância de Santana) 

 DM, “Com uma tela e um pincel” ...pinto o fundo do mar e um submarino 

(Jardim de Infância de Santana) 

 LUL, “Com uma tela e um pincel” ... pinto o meu coração (Jardim de Infância 

de Santana) 

 JOVO, “Com uma tela e um pincel” ... pinto o homem aranha em ação (Jardim 

de Infância de Santana) 

 SO, “Com uma tela e um pincel” ... pinto um avião da TAP a voar (Jardim de 

Infância de Santana) 

 BM, “Com uma tela e um pincel” ... pinto uma bailarina (Jardim de Infância de 

Santana) 
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 IS, “Com uma tela e um pincel” ... pinto o meu unicórnio preferido (Jardim de 

Infância de Santana) 

 PEST, “Com uma tela e um pincel” ... faço uma raposa a caçar (Jardim de 

Infância de Santana) 

Escalão C – Prosa 

1.º prémio – Amêndoa, “Os meus olhos eram cegos e a minha alma era branca.” 

(Escola Cristina Torres) 

2.º prémio – Manobro, “Olá, eu sou a tela e o meu nome é Manuela” 

(Escola Cristina Torres) 

3.º prémio – Vice-Pepino, “A Planície” 

(Escola Joaquim de Carvalho) 

Escalão C – Poesia 

1.º prémio – Ecila Sotam, “Com uma tela e um pincel/Eu sou artista” 

(Escola Pintor Mário Augusto) 

2.º prémio – António Silva, “Se eu fosse um pintor” 

(Escola Pintor Mário Augusto) 

3.º prémio – Aprendiz Sonhador, “Eu tenho uma tela e um pincel” 

(Escola Pintor Mário Augusto) 

Escalão D – Prosa 

1.º prémio – Adora Stylinson, “Era um dia de primavera como todos os outros” 

(Escola Joaquim de Carvalho) 

2.º prémio – Violeta Jones, “Monte Evereste” 

(Escola Bernardino Machado) 

3.º prémio – Catita, “Para mim, o mundo é uma arte gigantesca” 

(Escola Cristina Torres) 



 
 
 
 
 

30.ª edição PLCT   Resultados 3 

Ano letivo de 2020/2021 

Prémio Literário Cristina Torres – 30.ª ediçã o 

Escalão D – Poesia 

1.º prémio – Nairóbi, “Nesta noite escura” 

(Escola Cristina Torres) 

2.º prémio – Zofia, “Como uma suave pena” 

(Escola Cristina Torres) 

3.º prémio – Lapiseira preta, “Nesta tela que temos vindo a pintar” 

(Escola Cristina Torres) 

Escalão E – Prosa  

1.º prémio – Kram, “Com uma tela e um pincel um artista faz uma obra de arte”  

(Escola Cristina Torres) 

 


