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Concurso: “Escreve um poema…” 

Semana do Livro e das Artes 

1.ª EDIÇÃO - 2022 

COMO PARTICIPAR: 

 1) A participação no concurso é individual.  

2) O Concurso não é subordinado a um tema específico.  

3) Os poemas a concurso devem ser enviados para:  

Presencial: Na Casa da Cultura de Figueira de Castelo Rodrigo (2.ª feira a 6.ª feira) ou Via 

postal (registado, com aviso de receção) para: 

Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo  

Largo Dr. Vilhena nº1 

Figueira Castelo Rodrigo 6440-100 

Via Email: educacao@cm-fcr.pt (com aviso de receção e de leitura)  

Através de formulário próprio onde constam os elementos de identificação dos concorrentes.  

4) O envio dos poemas deve ser feito, impreterivelmente, até ao dia 8 de abril de 2022. Os 

textos enviados depois desta data não serão considerados a concurso.  

5) A seleção dos textos será feita em dois momentos distintos:  

1º - Pré-seleção dos poemas feita por um júri constituído para o efeito e que elege os dez 

melhores textos dos concorrentes dos vários níveis de ensino a Concurso (1.º, 2.º, 3º Ciclo do 

Ensino Básico e Secundário) [entre 11 de abril e 14 de abril de 2022].  

 2º - Os textos selecionados serão, de seguida, lidos por um júri final [designado pelo Município 

de Figueira de Castelo Rodrigo] que ordenará os textos vencedores e por cada nível de Ensino/ 

idades dos participantes, inevitável pela qualidade de que se revista [entre 18 de abril e 19 de 

Abril, 2022]. Todos os poemas serão expostos, (espaço a definir, durante o decorrer da Edição 

da “Semana do Livro e das Artes”). 

6) As decisões do júri são soberanas pelo que não são sujeitas a recurso.  

7) Aos autores dos que forem considerados os melhores poemas, será atribuído um prémio e 

os restantes autores recebem também um prémio de participação;  

8) Os autores dos textos premiados serão convidados a ler os seus poemas, durante a 

Cerimónia Final do Concurso que decorrerá na Semana do Livro e das Artes. 
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