1.º Concurso de Poesia da Cereja da Penajóia
REGULAMENTO
1º Objetivo
O concurso literário “1.º Concurso de Poesia da Cereja da Penajóia” destina-se a estimular a
capacidade criativa dos estudantes do 1º e 2.º ciclos e do ensino profissional das escolas do
concelho de Lamego.

2º Âmbito
Ao presente concurso podem concorrer todos os interessados, só sendo admitidas a concurso
poesias inéditas, de tema livre, nas seguintes condições:
1. Máximo de um texto por concorrente.
2. Cada texto não pode exceder a dimensão de uma página A4.
3. O texto deve ser escrito em computador.

3º Modo de apresentação das candidaturas
1. Os trabalhos devem ser assinados com pseudónimo e apresentados em envelope
fechado, sem qualquer identificação, em cujo rosto se deve escrever “candidatura ao
concurso de poesia da Montra da Cereja da Penajóia”.
2. Cada envelope postal corresponde a uma e só uma candidatura.
3. Conjuntamente com os trabalhos deve ser enviado outro envelope fechado em cujo
rosto deve constar o pseudónimo utilizado, contendo no interior uma folha A4 em
que conste:
a)
b)
c)
d)
e)

Pseudónimo;
Identificação completa do autor;
Morada completa;
Idade;
Contacto telefónico do Encarregado de Educação.

4º Local e prazo de entrega
1. As candidaturas podem ser entregues pessoalmente na Biblioteca da Escola que
frequenta, na Biblioteca Municipal de Lamego ou nas sedes da Junta de Freguesia de
Penajóia e da Câmara Municipal de Lamego.

2. As referidas candidaturas deverão ser entregues até ao dia 30/04/2017.

5º Designação e Constituição
1. O júri é constituído por quatro elementos de reconhecida idoneidade, que apreciará
os trabalhos em reunião presidida pelo Presidente da AMIJÓIA e da Junta de
Freguesia de Penajóia, o qual, não terá direito a voto finda a qual lavrará a respetiva
ata.
2. Das decisões do júri não caberá recurso.

6º Prémios
1. Ao 1º lugar dos alunos do 1.º ciclo será atribuído um prémio constituído por uma
caixa de cerejas da Penajóia, um livro de poesia, um troféu, um cartão-oferta no
valor de € 25 e um guarda-chuva da Óptica Parente.
2. Ao 1º lugar dos alunos do 2.º ciclo será atribuído um prémio constituído por uma
caixa de cerejas da Penajóia, um livro de poesia, um troféu, um cartão-oferta no
valor de € 25 e um guarda-chuva da Óptica Parente.
3. Ao 1º lugar dos alunos do ensino profissional será atribuído um prémio constituído
por uma caixa de cerejas da Penajóia, um livro de poesia, um troféu, um cartãooferta no valor de € 25 e um guarda-chuva da Óptica Parente.

7º Classificação e Publicidade
O anúncio do trabalho vencedor será feito via telefone, e a entrega do prémio decorrerá
durante a 7.ª Montra da Cereja da Penajóia.

8º Aceitação das condições
1. Os concorrentes ao entregarem os trabalhos em candidatura aderem às condições
consignadas no presente regulamento, obrigando-se ao cumprimento e cedência de
todos os direitos que sobre os mesmos detêm.
2. Os trabalhos entregues em candidatura ficam na posse da AMIJÓIA e da Junta de
Freguesia de Penajóia que os poderá utilizar em qualquer altura para publicação.

