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NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

 

1. OBJETO 

O concurso de poesia “Letras da Primavera” é promovido pelo Município de Anadia, 

no âmbito da celebração do Dia Mundial da Poesia (21 de março), e visa, sobretudo, 

consolidar hábitos de escrita e promover a valorização da poesia enquanto expressão 

literária. 

O tema desta edição é LIVRE.  

 

2. PARTICIPANTES 

O concurso destina-se a maiores de 18 anos.   

 

3. ADMISSIBILIDADE DOS TRABALHOS 

Serão admitidos a concurso apenas trabalhos inéditos e não publicados, escritos em 

português, com o limite de um poema por autor. 

O envio poderá ser feito através do correio eletrónico geral@bm-anadia.pt ou via CTT 

para Biblioteca Municipal de Anadia, Rua das Sobreiras, 3780-297 Anadia. 

Todos os trabalhos entregues no âmbito do presente concurso ficarão propriedade do 

Município de Anadia, o que implica a não devolução dos mesmos e a cedência dos 

respetivos direitos de autor.  

 

4. CRITÉRIOS DE ADMISSÃO 

Os trabalhos apresentados no âmbito deste concurso terão de cumprir os seguintes 

requisitos: 

a) o máximo de uma página A4; 

b) carateres TIMES NEW ROMAN, corpo 12; 

c) título devidamente identificado; 

d) o poema não deve mencionar o nome do autor/pseudónimo; 

e) apresentação obrigatória da ficha de inscrição devidamente preenchida. 

 

5. PRAZOS 

A entrega dos trabalhos decorre de 8 de fevereiro a 6 de março de 2021. Os trabalhos 

estarão expostos no átrio da Biblioteca Municipal de Anadia de 17 de março a 17 de abril 

de 2021. 
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6. AVALIAÇÃO 

a)  Durante o período de exposição, de 17 de março a 17 de abril, os poemas serão 

avaliados e sujeitos a votação, mediante impresso próprio facultado pela Biblioteca 

Municipal de Anadia. 

b) O voto será exercido por maiores de 18 anos, mediante apresentação de cartão de 

cidadão. 

c) Os 10 poemas mais votados serão apreciados por um júri composto por três elementos 

(a designar pela Câmara Municipal de Anadia), que selecionará os três vencedores. 

 

7. PRÉMIOS 

Os três poemas vencedores corresponderão aos 1.º, 2.º e 3.º lugares, aos quais serão 

atribuídos os seguintes prémios pecuniários: 

1.º lugar – 100 euros, 

2.º lugar – 75 euros, 

3.º lugar – 50 euros. 

A entrega dos prémios realizar-se-á no âmbito da cerimónia do 13.º aniversário da 

Biblioteca Municipal de Anadia, no mês de julho de 2021, em dia a divulgar 

oportunamente.  

 

8. PUBLICAÇÃO DO RESULTADO 

O resultado da votação será tornado público nos “sites” do Município de Anadia 

(www.cm-anadia.pt) e da Biblioteca Municipal de Anadia (www.bm-anadia.pt), bem como 

na página de Facebook do Município (www.facebook.com/municipioanadia), e na 

comunicação social. Todos os participantes receberão, no decorrer do mês de junho, 

informação sobre os poemas vencedores, através dos contactos registados na ficha de 

inscrição. 

 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS 

A participação no concurso implica a aceitação das presentes normas, e qualquer 

ocorrência não prevista nestas normas, será resolvida pela entidade promotora 

(Município de Anadia). 

 

 

 


