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NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

CONCURSO DE POESIA – ESCREVA UM POEMA… A NOSSA TERRA É O TEMA 
 

 
 

 
Artigo 1º – Entidade promotora 

O concurso é promovido pelo Município de Arganil, através das Bibliotecas Públicas do Concelho.  
 
 

Artigo 2º - Temática 
Pretende-se que os participantes criem um poema original em que o tema seja “A nossa terra”. Serão 
valorizados os poemas que destaquem o património natural, paisagístico e edificado do concelho de Arganil. 
 
 

Artigo 3º - Objetivos 
O concurso de Poesia – “Escreva um poema… a nossa terra é o tema”, pretende assinalar o dia Mundial da Poesia 
que se comemora a 21 de março e tem como objetivo estimular a criação literária, a sensibilidade estética e a 
criatividade. 
 

Artigo 4º - Destinatários 
O concurso destina-se a toda a comunidade. 

 
 

Artigo 5º – Condições de participação 
1 – O concurso será de participação individual. 
 
2 – Cada participante só pode apresentar um trabalho individual. 
 
3 – O poema a concurso deve ser enviado, com a identificação e contato do autor para o seguinte endereço de 
email: bib-arganil@cm-arganil.pt.  
 
 

Artigo 6º – Receção dos trabalhos 
1 – Serão aceites participações até ao dia 12 de Março de 2023.  
 
2 – Os participantes receberão confirmação da receção do trabalho a concurso através de e-mail. 
 
 

Artigo 7º – Avaliação dos trabalhos concorrentes 
1 – Os trabalhos recebidos serão avaliados por um júri de acordo com critérios de criatividade, originalidade, 
qualidade e adequação ao tema do concurso.  
 

1.1. O júri é composto por um representante do Município de Arganil, um representante do Agrupamento 
de Escolas de Arganil e um representante da Comunidade. 

 
2 - Os cinco poemas com melhor classificação serão publicados na página do Facebook das Bibliotecas Públicas do 
Concelho de Arganil, sem referência ao nome do autor, no dia 15 de março.  
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Artigo 8º - Votação 
 
1 – Entre o dia 15 e 20 de março os poemas encontram-se a votação pelo público na página do Facebook, sendo 
que os 3 que receberem mais “gostos” serão os vencedores. 
 
2 – Os vencedores serão contactados através do contacto telefónico/e-mail e anunciados na página do Facebook e 
no Portal da Rede de Bibliotecas do Concelho de Arganil no dia 21 de março. 
 

Artigo 9º – Prémios 
1 – Será atribuído um prémio aos autores dos três poemas vencedores.  
 

1º Prémio – 2 livros, 1 CD e 1 conjunto de postais de Arganil 
2º Prémio – 2 livros e 1 conjunto de postais de Arganil 
3ª Prémio – 1 livro e 1 conjunto de postais de Arganil 

 
2 – Os prémios serão entregues na Biblioteca Municipal de Arganil em data a confirmar. 
 
 

Artigo 10º – Disposições Finais 
A participação no concurso implica a aceitação integral das normas acima enumeradas e qualquer ocorrência não 
prevista nestas normas, será resolvida pela entidade promotora. 

 


