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Candidaturas até 9 Julho 2021 

Temática     

Trabalhos de investigação no domínio da História 

Contemporânea de Portugal, de 1820 aos nossos 

dias.  

 Destinatários  

Jovens investigadores até 35 anos de idade, com-

pletados até 31 de Dezembro de 2021, com nacio-

nalidade portuguesa, residentes no continente, re-

giões autónomas ou no estrangeiro. Destina-se 

ainda a investigadores naturais de Países Africa-

nos de Língua Oficial Portuguesa, sendo necessá-

ria a apresentação de documento que ateste a data 

de nascimento e a nacionalidade. Devem ainda 

indicar na candidatura a residência, telefone e e-

mail.  

Condições de apresentação  

Os trabalhos, redigidos em língua portuguesa, se-

rão entregues em triplicado (mínimo 50 páginas) e 

podem ser originais (a 2 espaços, em folhas A4), 

ou obras publicadas durante o ano de 2020, ou até 

9 de Julho de 2021.  

Prazo e local de entrega  

Até às 17 horas de 9 de Julho de 2021, por correio, 

para o seguinte endereço: 

Conselho Cultural da Universidade do Minho  

Largo do Paço  

4704-553 Braga 

Web: http://www.conselhocultural.uminho.pt  

E-mail: ccultural@reitoria.uminho.pt 

Telefones: 253 601139, 253 601111 

Valor do prémio  

3.500,00 – Prémio 

€ 500 – Menção Honrosa 

Júri  

Será nomeado pelo Conselho Cultural da  

Universidade do Minho e constituído por três especia-

listas de reconhecido mérito. 

Independente nas suas funções, o júri poderá também 

conceder menções honrosas, ou mesmo não atribuir o 

prémio. A decisão do júri será anunciada até final de 

Novembro.  

A entrega do prémio terá lugar em sessão pública que 

decorrerá, em princípio, em Dezembro de 2021.  

Natureza da doação Universidade do Minho  

Por escritura pública realizada em 12.06.1991.  

Conteúdo patrimonial  

Espólio e direitos de autor do Prof. Victor de Sá (1921-

2004).  

Objetivo principal  

Assegurar a continuidade dos trabalhos de investiga-

ção e pesquisa realizados pelo outorgante do Prémio, 

Prof. Victor de Sá, nos domínios da história e ainda 

estimular nos jovens a investigação em História Con-

temporânea.  

Meios  

A dotação do Prémio Victor de Sá de História Contem-

porânea resulta dos rendimentos de fundo, constituído 

ao abrigo da Lei do Mecenato, para o qual o outorgan-

te do Prémio foi o primeiro subscritor, e bem assim 

pelos direitos de autor produzidos pela utilização e 

exploração das obras intelectuais da sua autoria, cuja 

propriedade transmitiu por doação à Universidade do 

Minho.  

São ainda as Instituições que generosamente têm con-

tribuído para a manutenção do Fundo Mecenático que 

permitem a continuidade do Prémio e a realização de 

iniciativas de caráter científico à volta dele. 

http://www.conselhocultural.uminho.pt


 

Fundo mecenático  

O Fundo Mecenático está aberto ao apoio de insti-

tuições e de particulares nacionais e estrangeiros. 

Tem vindo a ser assegurado pelas Instituições abai-

xo referidas, nos anos civis indicados. 

Prof. Victor de Sá  

1991,1994,1995,1996,1997,1998, 2002  

Fundação Cupertino de Miranda (V. N. Famali-

cão)  

1992,1995,1997, 2000, até a atualidade. 

Fundação Eng.º António de Almeida (Porto)  

1993 até a atualidade. 

Câmara Municipal de Guimarães  

1993, 1998, 1999, 2002, 2004, 2006, 2008, até a 

atualidade. 

Câmara Municipal de Braga 

1998,2000, 2002, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 

2011, até a atualidade. 

Câmara Municipal de Barcelos 

2010, 2011, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018, 2020 

Governo Civil de Braga  

1992, 1993, 1994, 1995, 1998  

Conselho Cultural da Universidade do Minho  

1998 

Câmara Municipal de V. N. de Famalicão  

1995, 1997, 2014 

Universidade Lusófona de Humanidades e  

Tecnologia  

1995  

Direitos de autor recebidos da SPA  

1993 

Valor total do fundo mecenático  

80.000,00 € 
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