
                

 

                                                                                                                                                                                  
               

CONCURSO DE POESIA 

2ª edição 

“As Mãos no Mundo” 

 

 

REGULAMENTO 

 

Artigo 1º 

Introdução e Objeto 

A Câmara Municipal do Sabugal e o Centro Local de Aprendizagem da Universidade 
Aberta organizam a 2ª edição do Concurso de Poesia – “As Mãos no Mundo”, que visa 
estimular a criatividade, valorizar a produção literária, fomentar hábitos de escrita e de 
leitura nos mais jovens, e premiar a produção de originais de poesia. 

 

Artigo 2º 

Destinatários 

O concurso destina-se a todos os cidadãos – escritores ou não. São definidas três 
categorias específicas: 

 

� Geral: maiores de 18 anos 
� Revelação Juvenil: entre os 14 e os 18 anos 
� Infantil: até aos 14 anos 

 

Artigo 3º 

Natureza dos Trabalhos 

O género literário elegível para efeito deste concurso é a poesia em língua portuguesa. 

 

Artigo 4º 

Entrega dos Trabalhos 

As poesias podem ser entregues até ao fim do dia 30 de junho de 2016, em mão, na 
Câmara Municipal do Sabugal, ou através de correio, para a seguinte morada: 

 

Câmara Municipal do Sabugal  
Concurso de Poesia “As Mãos no Mundo” 

Categoria:………………... 
 Praça da república  
 6320-007 Sabugal 

 



                

 

                                                                                                                                                                                  
               

No caso das obras enviadas pelos serviços dos correios, será considerada a data do 
carimbo dos CTT desse mesmo dia. 
 
Só podem ser apresentados trabalhos individuais, sendo apenas permitida a entrega de 
duas poesias por pessoa. Os participantes deverão obrigatoriamente mencionar, no 
envelope, a categoria na qual se inscrevem. 

 

Artigo 5º 

Prémios 

Aos três primeiros classificados de cada uma das categorias será atribuído um prémio a 
divulgar oportunamente. 

Aos demais, será entregue um prémio de participação. 

 

Artigo 6º 

Formato dos Trabalhos 

a) Cada poema deverá ter até 2 páginas A4 com espaçamento de 1,5 entre linhas, com 
tipo de letra Times New Roman, tamanho 12. 
 
b) Os poemas devem ser apresentados datilografados ou escritos em computador.  
 
c) Deve ser entregue também uma cópia de cada poesia em formato digital. 
 

Artigo 7º 

Condições de Apresentação dos Trabalhos 

a) Os poemas a submeter a concurso devem ser assinados com pseudónimo, em envelope 
fechado, sem qualquer identificação, e com indicação “Candidatura ao Concurso de 
Poesia ‘As Mãos no Mundo’”. 

b) Os documentos de identificação e contactos (nome, data de nascimento, número de 
identificação, morada, nº de telefone, correio eletrónico) devem ser entregues noutro 
envelope fechado, em cujo rosto deve constar o pseudónimo, remetido juntamente com o 
anterior. 

 

Artigo 8º 

Apreciação dos Trabalhos 

a) Os trabalhos serão apreciados no prazo de três meses a contar do término do prazo de 
entrega.  

b) Os critérios de apreciação dos Trabalhos serão definidos pelo júri, de acordo com cada 
uma das categorias a concurso. 

 

 



                

 

                                                                                                                                                                                  
               

Artigo 9º 

Júri 

a) Os trabalhos serão avaliados por um júri composto por 5 elementos de reconhecido 
mérito e idoneidade em representação de cada uma das seguintes entidades: 

• Agrupamento de Escolas do Sabugal 
• Câmara Municipal do Sabugal 
• Universidade Aberta 
• Conselho Municipal de Educação 
• Autor de poesia do concelho do Sabugal 

 

b) Através de deliberação, a Câmara Municipal do Sabugal e o Centro Local de 
Aprendizagem da Universidade Aberta reservam-se o direito de designar elementos de 
outras instituições existentes no Município do Sabugal para a constituição do júri. 
 
c) Caso os trabalhos não apresentem qualidade ou não respeitem os requisitos definidos 
no Regulamento, o júri reserva-se o direito de não atribuir prémio. 
 
d) Caberá ao júri decidir sobre os casos omissos neste Regulamento. 
 
e) As reuniões do júri são secretas, deliberando em plena independência e liberdade, 
sendo as declarações de voto registadas em ata redigida por um secretário definido pelo 
júri e homologada pelo Presidente da Câmara Municipal ou pelo Vereador competente. 
 
f) As deliberações são tomadas por maioria absoluta de votos e delas não poderá haver 
recurso. 
 

Artigo 10º 

Prazos 

O concurso rege-se pelos seguintes prazos: 

 

� 1 de abril – Lançamento do concurso 
� 2 de abril a 30 de junho – Receção dos poemos 
� 1 de julho a 19 de outubro – Apreciação dos poemos e deliberação 
� 20 de outubro (Dia Mundial do Poeta) – Divulgação dos resultados 

 

Artigo 11º 

Divulgação do Concurso 

O anúncio do concurso e respetivo regulamento será disponibilizado no sítio eletrónico 
da Câmara Municipal do Sabugal e da Universidade Aberta, na Biblioteca Municipal, no 
Museu Municipal, no Balcão Único, no Centro Local de Aprendizagem da Universidade 
Aberta e noutros meios de divulgação considerados oportunos. 

 

 



                

 

                                                                                                                                                                                  
               

Artigo 12º 

Direitos de Autor 

Só poderão ser submetidos a concurso textos inéditos, pelo que qualquer indício de plágio 
será punível com a desqualificação da poesia. 

 

Artigo 13º 

Direitos de Utilização 

Os autores autorizam a divulgação, utilização e publicação, de forma gratuita, das poesias 
submetidas a concurso em toda e qualquer atividade promovida pela Câmara Municipal 
do Sabugal e pela Universidade Aberta. 

 

Artigo 14º 

Revisão e anulação do Regulamento 

A Câmara Municipal do Sabugal reserva-se o direito de propor, quando for caso disso, a 
revisão ou anulação do presente regulamento, desde que se verifique a adulteração dos 
fins para os quais o mesmo foi criado, devendo de tal facto dar a devida publicidade. 

 

 

 

Para mais informações contactar: 
 
Câmara Municipal do Sabugal 
Tlm: 271 751 045  | Email: concurso.poesia@cm-sabugal.pt 
www.cm-sabugal.pt 
ou 
Centro Local de Aprendizagem da Universidade Aberta 
Tlm: 915 676 356 | Email: CLA.Sabugal@uab.pt 
 

 


