
 
 
 
 

                        

 

 

 

 

 

CONCURSO POESIA NA CORDA 

Regulamento 

 

1. FINALIDADE 

1.1. O Concurso POESIA NA CORDA é uma iniciativa conjunta da Biblioteca Municipal e da Associação de 
Jovens Ecos Urbanos de S. João da Madeira, no âmbito do Festival Literário POESIA À MESA e tem por 
objetivo incentivar o gosto pela poesia e pela escrita criativa. 

1.2. Este ano, o habitual “estendal” de poemas com papel e molas será colocado no espaço público - Praça 
Luis Ribeiro, Centro Comercial 8ª avenida e Biblioteca da Junta de Freguesia em Fundo de Vila - para 
os transeuntes participarem. 

1.3. O concurso encontra-se aberto a todos os interessados. 

 

2. NATUREZA DOS PRÉMIOS  

2.1. Os prémios atribuídos serão livros de acordo com a faixa etária dos concorrentes premiados. 

2.2. Os prémios serão atribuídos ao 1º, 2º e 3º classificados em cada uma das seguintes categorias:  

 Poemas Criança – dos 5 aos 7 anos 
 Poemas Gaiatos – dos 8 aos 10 anos 
 Poemas por Miúdos - dos 11 aos 13 anos 
 Poemas de Juventude Primavera – dos 14 aos 16 anos 
 Poemas Juventude Navegadora – 17 aos 21 anos 
 Poemas Juventude Desassossegada – dos 22 aos 30 anos 
 Poemas Maduros – mais de 30 anos 

 

2.3. O tema dos poemas é livre. 

 



             

 

3. CONSTITUIÇÃO DO JÚRI 

3.1. O Júri é constituído por um membro da Biblioteca Municipal, um membro da Associação Ecos Urbanos e 
por Cristina Marques, professora e crítica literária. 

  

4. ABERTURA DO CONCURSO 

4.1. O concurso será aberto no dia 01 de março de 2022, pelas 14 horas e termina no dia 21 de março de 2022 
pelas 18 horas. 

4.2. Nas categorias Poemas por Miúdos, Poemas de Juventude Primavera, Poemas Juventude Navegadora, 
Poemas Juventude Desassossegada e Poema Maduros, os poemas colocados nos estendais serão recolhidos 
diariamente. Haverá ainda a possibilidade de participação, colocando os poemas, devidamente identificados 
(com nome, idade, contacto, título do poema) na caixa de correio da Biblioteca Municipal ou através de email: 
bibliotecamunicipal@cm-sjm.pt ou geral@ecosurbanos.pt.  

4.3. Paralelamente este concurso decorrerá nas escolas de S. João da Madeira, através da Rede de Bibliotecas 
Escolares.  Nas categorias Poemas Criança e Poemas Gaiatos, os poemas deverão ser enviados por email com 
o assunto: POESIA NA CORDA 2022 e com a identificação da Escola, da turma e nome da professora 
responsável, ou entrega presencial na Biblioteca Municipal. 

4.4. Todos os poemas que nos chegarem dentro da data prevista são considerados, desde que sejam criações 
originais, nunca tenham sido publicados e estejam devidamente identificados com: nome, data de 
nascimento, e-mail, telefone e título. 

4.5. Pode concorrer com mais que um poema, não havendo limite máximo. 

 

5. APURAMENTO E CLASSIFICAÇÃO 

5.1. O júri reunirá na semana seguinte à recolha dos poemas. 

5.2. Da tomada de deliberação não cabe recurso. 

5.3. A cerimónia de entrega dos Prémios decorrerá na Biblioteca Municipal, em data a anunciar.  

5.4. Os poemas distinguidos neste concurso, serão publicados nos seguintes endereços: 

 Ecos Urbanos www.ecosurbanos.pt 

 Biblioteca Municipal https://biblioteca.cm-sjm.pt/ 

 Poesia à Mesa http://poesiaamesa.blogspot.com/ 

 Rede de Bibliotecas Escolares http://sementesdosaber.blogspot.com/ 

5.5. Os casos omissos e as dúvidas de interpretação deste Regulamento serão resolvidos pela organização. 


