CONCURSO POESIA NA CORDA
Regulamento

1.

FINALIDADE
1.1.

O Concurso POESIA NA CORDA é uma iniciativa conjunta da Biblioteca
Municipal e da Associação de Jovens Ecos Urbanos de S. João da Madeira, no
âmbito da Campanha POESIA Á MESA e tem por objetivo incentivar o gosto
pela poesia.

1.2.

Serão dispostas cordas na rua, com papel e molas para os transeuntes
escreverem e pendurarem os poemas no “estendal”.

1.3.
2.

O concurso encontra-se aberto a todos os interessados

NATUREZA DOS PRÉMIOS E TEMAS A CONCURSO

2.1.

Os prémios atribuídos serão livros de acordo com a faixa etária dos
concorrentes premiados.

2.2.

O Prémio será atribuído ao 1º classificado em cada uma das seguintes
categorias:
▪

Criança – até aos 12 anos

▪

Jovens – dos 12 aos 25 anos

▪

Adultos – mais de 25 anos

2.3. O conteúdo temático das poesias apresentadas a concurso estará subordinado aos
seguintes temas:
▪

Ambiente

▪

Amor

▪

Indústria e Comunidade

▪

Outros

2.4. Para a categoria crianças – até aos 12 anos, as folhas terão a seguinte
designação: POEMAS PEQUENINOS
3.

CONSTITUIÇÃO DO JÚRI
3.1. o Júri é constituído por um membro da Biblioteca Municipal, um membro
da Associação Ecos Urbanos e pela Dra. Cristina Marques, docente na Escola
Secundária Oliveira Júnior de S. João da Madeira.

4.

ABERTURA DO CONCURSO
4.1. O concurso será aberto no dia 02 de março de 2018, pelas 14 horas e
termina no dia 25 de março de 2018 pelas 18 horas, altura em que serão
recolhidos os trabalhos.
4.2. O local próprio deste concurso será a corda instalada na Praça Luís
Ribeiro, para esse efeito. Paralelamente este concurso decorrerá nas escolas
de S. João da Madeira, através da Rede de Bibliotecas Escolares.
4.3. Este concurso não requer inscrição prévia.
4.4. Tem um formulário próprio disponível na corda instalada para o efeito ou
no elemento arquitetónico da Praça Luís Ribeiro, sede da Associação Ecos
Urbanos onde constam elementos de identificação, tais como: nome, data de
nascimento, e-mail e telefone.

5.

APURAMENTO E CLASSIFICAÇÃO
5.1. O júri reunirá na semana seguinte à recolha dos poemas.
5.2. Da tomada de deliberação não cabe recurso.
5.3. A cerimónia de entrega dos Prémios decorrerá na Biblioteca Municipal, em
data a anunciar.
5.4. Os poemas distinguidos neste concurso, serão publicados nos seguintes
endereços:
▪

Ecos Urbanos www.ecosurbanos.pt

▪

Biblioteca Municipal http://bibliotecasjmadeira.blogspot.com/

▪

Poesia à Mesa http://poesiaamesa.blogspot.com/

▪

Rede de Bibliotecas Escolares http://sementesdosaber.blogspot.com/

5.5. Os casos omissos e as dúvidas de interpretação deste Regulamento serão
resolvidos pela organização.

