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Regulamento 

Concurso de Poesia – Festas de Maio 2014 
 

 
 

1. São objectivos deste concurso: 

. Divulgar a Poesia Popular e os seus autores; 

. Divulgar e promover a Cultura Popular da região. 

 

2. O concurso é dirigido a todos os interessados independentemente do seu local de residência. 

 

3. Propomos o seguinte Mote: 

 

Feito de montes e planuras, 

Searas, vinhas, estevas e calma, 

De terra quente e lonjuras, 

O Alentejo cala fundo na alma. 

 

As obras deverão ser inéditas, escritas em décimas e com base no Mote proposto. 
 

4. Cada concorrente só poderá apresentar no máximo dois trabalhos, que deverão ser entregues em 

papel (A4) escrito em letra de imprensa (processador de texto) e se possível também em suporte 

digital a enviar por Correio electrónico ou CD. As obras deverão estar obrigatoriamente assinadas 

com o pseudónimo escolhido pelo autor. 

 

5. Deverá ser entregue uma folha anexa com o nome, morada, telefone e endereço de correio 

electrónico e o pseudónimo escolhido, bem como uma cópia do documento de identificação e 

uma declaração de cedência dos direitos de autor para publicação, à Associação para o 

Desenvolvimento de Amoreiras-Gare. 
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6. Os trabalhos podem ser entregues em mão, enviados por correio electrónico ou pelo Correio 

normal até ao dia 5 de Abril de 2014 para: 

- Associação para o Desenvolvimento de Amoreiras-Gare 
  Rua Eng.º Amaro da Costa 
  7630-514 - Amoreiras-Gare 
 
- Correio electrónico: a.d.amoreirasgare@gmail.com 
 
 

7. O júri será constituído por três elementos independentes ligados à Poesia ou Literatura e sem 

ligação aos órgãos sociais da A.D.A..  

Ao júri será entregue somente a cópia do poema assinada com o pseudónimo. 

Os critérios de avaliação serão: 

 . Enquadramento no Tema proposto; 

 . Criatividade e originalidade; 

 . Qualidade linguística. 

 As decisões do júri são soberanas e sem direito a recurso. 
 
 

8. A organização (A.D.A.) atribuirá prémios ao 1º, 2º e 3º classificado e diplomas de participação a 

todos os concorrentes. Os casos omissos a este regulamento que porventura venham a surgir 

serão decididos pela A.D.A.. 

 

9. O primeiro classificado irá elaborar o Mote para o concurso de poesia de 2015. 

 

 

10. A apresentação dos trabalhos, divulgação dos vencedores e entrega de prémios será inserida na 

programação das Festas de Maio – 2014 entre os dias 1 a 4 de Maio de 2014. Os concorrentes 

serão convidados a recitar os seus trabalhos em data e hora a definir. 

 

 

11.  A Associação para o Desenvolvimento de Amoreiras-Gare (A.D.A.) publicará em 2015 os 

trabalhos vencedores numa das publicações das Festas de Maio. 
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