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No intuito de fomentar o gosto pela poesia, 

pretende a Escola Secundária de Tomaz Pelayo, 

através do Departamento de Línguas, promover o 

“Concurso de Poesia”. 

Este concurso terá a sua segunda edição 

no ano lectivo de 2009/2010, estando o seu regula-

mento disponível, na íntegra, no site da Escola. 

 

REGULAMENTO DO CONCURSO 
(simplificado) 

 
1. Podem concorrer os alunos de todos os ciclos e 

cursos, com matrícula em 2009/2010. 

2. O tema desta edição do concurso é livre. 

3. São elegíveis para o efeito deste concurso tex-

tos poéticos (líricos) em língua portuguesa. 

4. Serão divulgados os vencedores dos três pri-

meiros lugares. 

5. De acordo com a qualidade dos textos a con-

curso, o júri poderá ainda atribuir menções 

honrosas. 

6. São admitidos a concurso apenas trabalhos 

inéditos, escritos em Português. 

7. Os trabalhos, assinados com pseudónimo, 

devem ser remetidos em envelope fechado a 

um professor de Língua Portuguesa/Português. 

 

 

9. Os trabalhos de poesia referentes a este con-

curso terão de ser apresentados em um míni-

mo de 9 (nove) linhas (uma nona, ou duas qua-

dras, por exemplo). O título do poema é obri-

gatório. 

10.Os concorrentes apresentam-se a concurso 

com o pseudónimo com que assinarão o poe-

ma. 

10.Os concorrentes entregam ao seu professor 

de Língua Portuguesa/Português  

 a) um envelope com o poema a concurso, 

assinado com pseudónimo; 

      b) um envelope fechado com a identificação 

do    poema, o pseudónimo, o nome do aluno, 

ano e turma. Este envelope só será aberto 

pelo júri após escolha dos poemas vencedo-

res. 

11.Os concorrentes podem entregar os seus 

trabalhos entre os dias 11 de Janeiro de 2009 

e 31 de Março de 2010. 

12.A divulgação dos premiados será feita em 

data a indicar. 

13.Para quaisquer informações, os concorren-

tes devem contactar qualquer professor de 

Língua Portuguesa ou de Português. 
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