
                   
 

Regulamento do Concurso Literário 

“O rio, o vale e as gentes” 

 

 

PONTO 1 – Objetivo 

Os objetivos do concurso literário são fomentar o gosto pela leitura e pela escrita na 

comunidade, bem como promover, defender e valorizar a Língua Portuguesa, promover 

e incentivar a Criação Literária. 

 

PONTO 2 – Modalidades e mote 

2.1 As modalidades considerar neste concurso são as seguintes: 

- Poema; 

- Quadra; 

- Conto 

2.2 O mote de todas as modalidades é “O rio, o vale e as gentes”. Todos os 

trabalhos devem ser inspirados no espaço geográfico do concelho de 

Tarouca. 

PONTO 3 – Participantes  

3.1  Podem participar no Concurso Literário todos os cidadãos, nacionais ou 

estrangeiros, com mais de 18 anos completados até 30/10/2019, devendo os trabalhos 

ser apresentados em língua portuguesa. 

3.2  Não poderão concorrer ao Prémio membros do Executivo Municipal, 

secretariado ou do Júri. 

 



                   
 
PONTO 4 – Formalização das Candidaturas 

4.1 O trabalho a Prémio deverá ser entregue através de email, em formato PDF 

4.2 O assunto do e-mail deverá ser: “Concurso Literário – (Modalidade)” 

Deverá conter obrigatoriamente os seguintes dados: 

– Nome completo; 

– Contacto telefónico; 

– Pseudónimo; 

– Título; 

– Modalidade a que concorre 

4.3 Cada participante pode concorrer com o máximo de dois trabalhos por 

modalidade, exceto na modalidade de conto que está limitado à 

apresentação de um trabalho sob pena de ser excluído do Prémio case se 

comprove o não cumprimento deste critério. 

4.4 Os trabalhos entregues a concurso não serão devolvidos aos candidatos. 

 

PONTO 5 – Características das obras 

5.1 Só serão admitidas a concurso obras inéditas escritas em língua portuguesa. 

5.2 Cada exemplar deve ser identificado com o pseudónimo. 

5.3 De acordo com a modalidade definida os trabalhos devem respeitar as 

seguintes características: 

POEMA 

a) Máximo de 1 página; 

b) Espaçamento entre linhas de 1,5;  

c) Letra arial, tamanho 12; 

d) Tamanho de folha A4; 

 



                   
 
QUADRA 

a) Máximo de 1 página; 

b) Espaçamento entre linhas de 1,5; 

c) Letra arial, tamanho 12; 

d) Tamanho de folha A4; 

 

CONTO 

a) Máximo de 4 página; 

b) Espaçamento entre linhas de 1,5;  

c) Letra arial, tamanho 12; 

d) Tamanho de folha A4; 

 

PONTO 6 – Critérios de apreciação 

6.1 Os critérios de apreciação serão os seguintes: 

a) Obediência às características do género em questão 

b) Criatividade 

c) Qualidade literária 

6.2 Os trabalhos devem ser alusivos ao tema a concurso e delimitados 

geograficamente no concelho de Tarouca, que deve servir de inspiração para 

os mesmos, no caso especial da modalidade Conto, o mesmo, deve conter 

menção expressa a lugares do concelho de Tarouca. 

 

 

 



                   
 
PONTO 7 – Júri 

7.1 O júri será constituído por 3 elementos indicados/convidados pela Câmara 

Municipal de Tarouca em colaboração com a organização dos Jogos Florais. 

7.2 O júri pode atribuir Menções Honrosas sem que fundamente a decisão. 

7.3 O júri pode propor a não atribuição de Prémio por falta de qualidade das 

obras a concurso. 

7.4 O Júri não terá em qualquer momento acesso aos dados pessoais dos 

candidato, cabendo ao secretariado zelar pela manutenção do sigilo 

durante todo o processo de apreciação e avaliação dos trabalhos. 

7.5 O não cumprimento das características acima listadas, será fator de 

exclusão. 

7.6 Das deliberações do júri não há lugar a recurso. 

 

PONTO 8 - Calendarização 

Calendário do Concurso Literário “O rio, o vale e as gentes” é o seguinte: 

8.1 Receção de candidaturas: até dia 30 de outubro de 2019. 

8.2 Divulgação dos Premiados: dia 25 de novembro, informação que será dada 

por e-mail a todos os participantes e divulgada pelos meios de comunicação 

ao dispor da organização. 

8.3 Entrega dos Prémios: os prémios serão entregues no dia 7 de dezembro de 

2019 em sessão de proclamação dos vencedores no Auditório Municipal 

Adácio Pestana, Tarouca 

 

PONTO 9 - Prémios 

Os autores dos trabalhos vencedoras receberão como prémios: 

 



                   
 
POEMA 

1º PRÉMIO 

300,00€ + Diploma Honorífico 

2º PRÉMIO 

150,00€ + Diploma Honorífico 

3º PRÉMIO 

50,00 + Diploma Honorífico 

QUADRA 

1º PRÉMIO 

300,00€ + Diploma Honorífico 

2º PRÉMIO 

150,00€ + Diploma Honorífico 

3º PRÉMIO 

50,00 + Diploma Honorífico 

CONTO 

1º PRÉMIO 

300,00€ + Diploma Honorífico 

2º PRÉMIO 

150,00€ + Diploma Honorífico 

3º PRÉMIO 

50,00 + Diploma Honorífico 

 

Poderão ser atribuídas menções honrosas. 



                   
 
Os premiados não poderão acumular mais que um prémio. 

A cada participante será atribuído um “Certificado de Participação” 

 

PONTO 10 - Direitos de Autores 

Os trabalhos selecionados no âmbito do presente concurso ficam a pertencer aos seus 

autores e à entidade promotora, o que implica o direito de reproduzir e difundir os 

respetivos trabalhos para promoção das suas atividades, com menção do respetivo 

autor. 

  

PONTO 11 - Aceitação 

A participação neste concurso supõe a plena aceitação de todas e quaisquer 

regras do regulamento e da decisão inapelável do júri. 

PONTO 12 - Responsabilidades 

 Os trabalhos apresentados, sustentados em plágio ou adaptação, são motivo de 

exclusão e de eventual levantamento de processo judicial de denúncia e/ou reclamação 

dos verdadeiros autores. 

 


