
 

 

Concurso  
 

 
 

Regulamento 
 

Artigo 1.º  
(Âmbito) 
Com o intuito de promover o gosto pela poesia e a descoberta de novos talentos, a Rede Bibliotecas de 
Fafe promove o concurso O Poeta em Mim, destinado aos alunos do 3.º ciclo do Ensino Básico e do 
Ensino Secundário do concelho de Fafe. 
 
 

Artigo 2.º 
(Organização) 
A organização do Concurso é da responsabilidade da Rede Bibliotecas de Fafe. 
 
 

Artigo 3.º 
(Objetivos) 
Esta iniciativa visa essencialmente: 
a. fomentar o gosto pela poesia; 
b. estimular a produção de textos originais; 
c. potenciar a criatividade e o espírito crítico; 
d. premiar e divulgar textos inéditos de alunos dos Ensinos Básico e Secundário. 
 
 

Artigo 4.º 
(Tema) 
Nesta 5.ª edição do Concurso, o tema será livre. 
 
 

Artigo 5.º 
(Público-alvo) 
O concurso contempla 2 escalões: 
Escalão A – 3.º Ciclo 
Escalão B – Ensino Secundário 
 
 

Artigo 6.º 
(Condições de participação) 
1. Os Agrupamento e as Escolas não agrupadas podem enviar até três poemas por ano de escolaridade 
que depois serão agrupados por escalão (A e B). 
2. A seleção dos poemas a concurso é da responsabilidade dos Agrupamento e as Escolas não 
agrupadas, mediante a criação de um regulamento interno e de um Júri responsável pela escolha dos 
textos a concurso. 
2. Os poemas, escritos em língua portuguesa, têm de ser originais e de autoria individual, caso contrário 
serão excluídos pelo Júri. 
3. Os trabalhos têm de ser apresentados, utilizando o tipo de letra Arial ou Times New Roman, tamanho 
12, espaçamento entre linhas de 1,5 cm, e não podem ultrapassar a dimensão de uma página em A4, 
sob pena de exclusão pelo Júri. 
4. Os autores dos trabalhos, ao participarem no Concurso, autorizam, sem qualquer remuneração em 
troca, a divulgação, publicação e utilização em qualquer tipo de publicidade dos seus poemas. 
 
 
 



 

 

Artigo 7.º 
(Modo de participação e confidencialidade dos concorrentes) 
1. Os concorrentes apresentam-se a concurso com um pseudónimo com o qual assinarão o poema. 
2. De modo a garantir a confidencialidade dos autores, os poemas deverão ser entregues em dois 
envelopes (três, no caso dos Agrupamento e as Escolas não agrupadas que concorram aos dois 
escalões): um com os textos assinados com o pseudónimo e o outro com os elementos que permitam a 
identificação do autor (nome do aluno, turma e identificação da escola/agrupamento). 
2. Os poemas a concurso têm de ser entregues na Biblioteca Municipal de Fafe até às 17:30 do 28 de 
fevereiro de 2020. 
 
 

Artigo 8.º 
(Calendarização) 
Divulgação do Concurso – a partir do dia 14 de outubro. 
Entrega dos poemas nos Agrupamento e Escolas não agrupadas – até 10 de fevereiro. 
Seleção por parte do Júri interno dos poemas a concurso (três poemas por ano de escolaridade) – até 
dia 21 de fevereiro de 2020. 
Entrega dos poemas na Biblioteca Municipal de Fafe – até 28 de fevereiro de 2020. 
Apreciação dos trabalhos pelo Júri – de 02 de março a 05 de março de 2020. 
Sessão pública na BMF: divulgação dos resultados e entrega dos prémios 11 de março de 2020 
(Semana da Leitura) 
 
 

Artigo 9.º 
(Júri) 
1. O Júri é constituído por: 
a. um representante da Câmara Municipal de Fafe; 
b. uma individualidade ligadas à produção poética nascida, residente ou a trabalhar no município; 
c. um representante da Rede de Bibliotecas Escolares. 
2. As decisões do Júri são soberanas, não sendo admitido recurso. 
3. O Júri reserva-se o direito de não atribuir prémios, caso os trabalhos não apresentem qualidade. 
 

Artigo 10.º 
(Critérios de apreciação dos trabalhos) 
Na apreciação dos trabalhos, o Júri terá em consideração os seguintes critérios: 
a. adequação ao tema; 
b. expressividade e pertinência do título; 
c. organização das ideias; 
d. correção linguística; 
e. densidade/ riqueza lexical; 
f. criatividade e originalidade. 
 
 

Artigo 11.º 
(Prémios) 
Para cada escalão (A e B) haverá três prémios (1.º, 2.º e 3.º lugares).  
 
 

Artigo 12.º 
(Local da entrega dos prémios) 
Os prémios serão entregues aos vencedores de cada escalão, no dia 11 de março (Semana da Leitura), 
na Biblioteca Municipal de Fafe. 
 
 

Artigo 13.º 
Casos omissos e dúvidas 
1. Todos os casos omissos serão tratados pela Organização em conjunto com o Júri do Concurso, os 
quais são soberanos. Não haverá recurso das decisões do Júri. 
2. Qualquer dúvida poderá ser esclarecida junto da Biblioteca Municipal de Fafe (253700410) ou das 
bibliotecas escolares dos Agrupamento e das Escolas não agrupadas. 


