FUNDO HONORATO ROSA- ISSS
Actividade em 1997

I. Confo rme os Estatutos do Fundo, e uma das suas finalidades promover, anualmente, por
ocasiao do aniversario de nascimento do Senhor Padre Honora to (22.12.1920), nas areas da Filosofia, da Etica ou da Deontologia, uma actividade celebrativa.
Em 4 de Dezembro, na sede do Instituto, teve Iugar a conferencia Etica e C.dtura, pelo Prof.
Doutor Carma Ferreira, da Universidade Classica de Lisboa, aluno de Honorato Rosa em Hist6ria
do Cristianismo, na Faculdade de Letras.
2. Ainda de acordo com os Estatutos, nesta Sessao, foram atribuidos os seguintes premios:
· Premia de Merito Honorato Rosa - ISSS para trabalhos de pesquisa em Servi9o Social,
realizados no 5° ano da licenciatura em Servi9o Social, tendo sido reconhecidos com Menyao
Honrosa os seguintes trabalhos: Autonomia Profissional do Assistente Social. Verda de au Ficr;clo?,
de Carmen Sofia Emerio da Silva, Paula Cristina Almeida Besugo e Sonia Silva Martins do Nascimento Raposo; 0 Oxigenio Ainda Sera lgual Para Todos? Ambiente, Cidadania Um Novo Campo
Para o Servir;o Social, de Ju Iia Margarida Sequeira Pinto Eduardo, Maria de Lurdes Leitao Torres
c Maria de Lurdes Guerreiro Yaz.
· Premia de Melhor Aproveitamento Honora to Rosa - 1SSS- l o e 2° anos, atribuiyao de
cheque livro de 50.000$00 a Henri que Manuel Marques Joaquim · ISSS Lis boa e Perpetua Maria
Tique Narciso· ISSS Beja.
· Premia de Melhor Aproveitamento Honorato Rosa - ISSS em Filosofia e Deontologia do
Servi9o Social, atribuiviio de cheque livro de 20.000$00 a Cristina La9alete Raposo, Maria Margarida Rego, Patricia Silva, Sandra Ricardo, Susana Gonvalves, Ana Cristina Dias, Isabel Pais, Maria
Joao Cordeiro, Milene Martins, nota de 17 (ISSS · Lisboa); Ana Margarida Branco, Filomcna
Santos, Isabel Carvalho, Luis Miguel Batista, Maria de Fatima Cabecinha, nota de 14 (lSSS · Beja).
3. No senti do de divulgar e vir a amp liar as actividades do Fundo, procedeu-se adistribuivao
alargada de um Folheto, elaborado pelo Comite Directivo, com design de Fernando Cardoso (em
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voluntariado), edi~tiio de 1.000 exemplares, que visava tambem a angaria~tao de fundos e de colaborayoes.
4. 0 Fundo como instit ui~tao nasccnte manter-se-a, ainda em 1998, confinado ao lnstituto
Superior de Serviyo Social, embora seja seu designio alargar-se as outras Escolas do pais que
ministram a licenciatura em Servi9o Social. Assim, o Regulamento dos Premios Honora to RosaISSS, clivulgado em Folheto, em Maryo cleste ano, define-se nos seguintes termos:

Premio de Merito Honorato Rosa- ISSS
Io Ao Premio de Merito Honorato Rosa - ISSS poderao concorrer todos os trabalhos de
pesquisa em Servi9o Social realizados no ano lectivo anterior ao cia abertura do concurso no ambito
da Licenciatura em Servi9o Social no ISSS (Lisboa e Beja).
2° Os trabalhos apresentados a concurso clevem obrigatoriamente revestir a forma de umtexto
para publicayao em revista peri6dica que nao pode ultrapassar as 30 paginas dactilografadas a I,5
espayos em formato A4.
3° 0 Io premio tera o valor de 350.000$00 eo 2° premio - 150.000$00.
4° Os trabalhos concorrentes cleverao ser entregues ate a data limite de 15 de Julho, posterior
<I abertura do Concurso, sob a forma de 3 exemplares e respectiva disquete (formato texto em
Windows ou Macintosh).
5° 0 Jltri sera constituido porum Presidente e do is Yogais clesignados pelo Conselho (ientifico
do lSSS.
6° 0 J[tri podera decidir niio atribuir premios se o nivel dos trabalhos concorrentes nao fo r
considerado suticientc. Podera tambem, se fo rjustific{tvel, atribuir men96es honrosas.
)0 0

Jltri devera tornar p[tblicas as suas decisoes ate ao eli a 15 de Novembro.

8° Juntamente com o trabalho devera ser entregue a seguinte clocumentayao que ficara a
responsabilidade da Direcyiio do ISSS:
i. Documento assinado, oncle se declara ter conhecimento e aceita~tiio do regulamento, e requcrendo ser admitido a concurso.
ii. ldenti ficayao completa dos autores.
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iii. Declara9ao de autoriza9ao de publica9ao pelo ISSS.

9° Os trabalhos concorrentes nao deverao conter o nome do(s) autor(es) ou indica96es que
permitam a sua identifica9ao.
I0° Da delibera9iio do Jt1ri nao ha Iugar a recurso ou reclama9ao.
l l o Os trabalhos cientificos enviados para o Concurso nao serao devolvidos.

I2° 0 ISSS procurara viabilizar a publica9ao dos trabalhos premiados.
I3° As questoes omissas no presente regulamento serao resolvidas pelo Comite Directivo do
Fundo Honora to Rosa- ISSS.

Premios de Melhor Aproveitamento
Honorato Rosa- ISSS
· Premio de Melhor Aproveitamento nos I0 e 2° Anos da Licenciah1ra em Servi9o Social, em
Lisboa e em Beja, cheque livro no valor de S0.000$00.
Premio de Melhor Aproveitamento na disciplina de "Filosofia e Deontologia" do soano, em
Lisboa e em Beja, cheque livro de S0.000$00. Em caso de identica nota, sao seleccionados os
estudantes com a melhor media do soano.

Atribui91io dos Premios
Os Premios sao atribuidos no contexto da iniciativa cientifico cultural a ter Iugar anualmente,
em Dezembro, por ocasiao do nascimento de Honorato Rosa (22. J2.1920).

Lis boa, Maio de 1998
0 Comite Directivo

Henriqueta Ribeiro Soares
Ernesto Fernandes
Miguel de Sousa

