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III Concurso Nacional de Poesia
Agostinho Gomes
Programa do Concurso
O presente programa pretende definir as regras que supervisionam o funcionamento do
Concurso Nacional de Poesia Agostinho Gomes.
1 - O Concurso Nacional de Poesia Agostinho Gomes é uma iniciativa da Biblioteca
Municipal de Oliveira de Azeméis/Esplanada do Livro; Junta de Freguesia de
Cucujães e Departamento Cultural do Núcleo de Atletismo de Cucujães (NAC).

7.1 - Para qualquer esclarecimento poderá ser contactada a Biblioteca Municipal de
Oliveira de Azeméis através do n.º de telefone 256 600 636.
8 - O Júri é constituído por cinco elementos de reconhecido mérito e idoneidade,
indicados por cada uma das instituições: Biblioteca Municipal de Oliveira de Azeméis;
Junta de Freguesia de Cucujães; NAC - Núcleo Atletismo de Cucujães; Editora Caima
Press e uma individualidade ligada à produção poética residente ou nascida no
concelho.
8.1 - O Júri reúne na Biblioteca Municipal, estabelecendo entre si o método de
trabalho a seguir e designando um secretário que redigirá a acta.
8.2 - As reuniões são secretas, deliberando em plena independência e liberdade de
critérios, sendo as declarações de voto registadas na acta.

2 - O principal objectivo é estimular a produção de originais de poesia e homenagear um
grande vulto da poesia do concelho de Oliveira de Azeméis, nascido na freguesia de
Cucujães.

9 - O Júri reunirá num prazo máximo de 3 (três) meses após a recepção dos originais,
para deliberar sobre a classificação dos concorrentes.

3 - Ao presente concurso podem concorrer todos os interessados, só sendo admitidas a
concurso poesias inéditas, num máximo de três textos por cada concorrente.

10 - As deliberações do Júri são tomadas por unanimidade ou por maioria e delas não
poderá haver recurso.

3.1 - Cada texto não pode exceder a dimensão de uma folha A4.
3.2 - Os textos devem ser dactilografados ou escritos em computador.
3.3 - Devem ser enviadas 6 cópias de cada texto.
4 - O tema dos trabalhos é livre.
5 - Os trabalhos devem ser assinados com um pseudónimo e entregues num envelope
fechado e lacrado, sem identificação.
5.1 - Dentro deste envelope deve constar outro envelope fechado que contenha:
- Pseudónimo
- Identificação completa do(a) autor(a)
- Morada completa
- Idade
- Telefone ou contacto
6 - O prazo de entrega dos originais termina às 17h e 30m do dia 17 de Maio. No caso
das obras enviadas pelo correio, será considerada a data de carimbo dos CTT de 17
de Maio.
7 - Os trabalhos poderão ser entregues pessoalmente ou para a seguinte morada:
Biblioteca Municipal
Rua dos Bombeiros Voluntários
3720-216 Oliveira de Azeméis

11 - Os prémios serão anunciados pela Biblioteca Municipal durante o mês de Outubro e
após a recepção da acta final do Júri, ficando sujeitos a homologação do Vereador
competente.
12 - Serão atribuídos três prémios:
1.º Prémio - Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis: 500 Euros
2.º Prémio - Junta de Freguesia de Cucujães: 250 Euros
3.º Prémio - Núcleo de Atletismo de Cucujães: 150 Euros
12.1 - Será ainda atribuído pela Câmara Municipal o prémio “Revelação Juvenil", no
valor de 125 Euros. A este prémio podem concorrer jovens até aos 18 anos.
12.2 - Os jovens que pretendam concorrer a esta categoria deverão fazer a seguinte
menção no envelope: “Prémio Revelação Juvenil”.
13 - Ao entregarem os seus originais, os autores aceitam este programa e cedem os direitos
de publicação à entidade organizadora, que os poderá utilizar em qualquer altura
para publicação.
14 - A todos os concorrentes admitidos a concurso serão entregues diplomas de
participação.

15 -Situações omissas no presente programa serão resolvidas pela Biblioteca
Municipal de Oliveira de Azeméis, com o aconselhamento do Júri do concurso.

