
BIBLIOTECA COMUNITÁRIA CCI

CONCURSO LITERÁRIO
DE PROSA E POESIA 2022

2ª EDIÇÃO

Este concurso tem como objetivos: promover e incentivar o gosto pela leitura; consolidar 
hábitos de escrita; divulgar novos talentos literários.

O Concurso Literário de Prosa e Poesia destina-se a todos os cidadãos (adultos, a partir 
dos 18 anos) nacionais e estrangeiros, residentes em território nacional. 

Todos os trabalhos apresentados a concurso terão de ser inéditos e originais.

O Concurso Literário de Prosa e Poesia é de formato e tema livre.

NORMAS DE APRESENTAÇÃO

PROSA

1. Até 4 páginas A4 brancas;

2. Textos processados por computador, em cor preta.

POESIA

1. Entre 1 e 2 páginas A4 brancas;

2. Textos processados por computador, em cor preta;

3. Os trabalhos devem ser apresentados em suporte digital. O texto deve ser 
apresentado em CALIBRI, tamanho 12 e com espaçamento entre linhas de 1,5. Quaisquer 
gravuras ou outros efeitos decorativos não serão tidos em conta para o concurso;

4. Os trabalhos devem ser assinados única e exclusivamente por um pseudónimo 
escolhido pelo autor, sendo inválidos os concorrentes que usem identificação própria;

5. Cada participante pode concorrer com dois textos, desde que em modalidades 
diferentes (poesia/prosa).

ENVIO

Os trabalhos deverão ser enviados por correio eletrónico para o endereço 
bibliotecacomunitariacci@caritascoimbra.pt.

No assunto: “Concurso Literário de Prosa e Poesia - 2ª edição “. Acompanhado de nome 
do autor, telefone, domicílio, idade e endereço eletrónico do autor.

O prazo de entrega dos trabalhos decorre até às 17h00 do dia 21 de Outubro de 2022.
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NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 



BIBLIOTECA COMUNITÁRIA CCI

CONCURSO LITERÁRIO
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2ª EDIÇÃO

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E JÚRI:

A primeira seleção dos trabalhos ficará a cargo da Comissão Organizadora do Concurso, 
que verificará o cumprimento de datas e a entrega de todos os elementos solicitados.

Os critérios de seleção adotados pelo júri são: 
a)    Qualidade literária, criatividade e inovação;
b)   Coerência e coesão do texto;
c)    Correção linguística;
d)   Obediência às características do género literário em questão.

O Júri do Concurso será constituído por vários elementos das áreas da literatura, cultura 
local, jornalismo e educação. 

O Júri pode deliberar a não atribuição dos prémios caso entenda que os trabalhos não 
reúnem a qualidade exigida.

1. Não haverá recurso da decisão do Júri.

O Júri atribuirá dois prémios1 por cada modalidade.

1º prémio - Cabaz surpresa grande
2º prémio - Cabaz surpresa pequeno

Todos os participantes receberão um prémio e um diploma de participação, desde que 
presentes ou representados na cerimónia de entrega dos prémios.

O Júri poderá atribuir Menções Honrosas.

A Comissão Organizadora reserva-se o direito de divulgar e promover os participantes no 
Concurso e as respetivas obras junto da comunicação social e outras instâncias, ficando 
a Comissão Organizadora titular dos direitos de autor para uma eventual edição da 
publicação das obras por parte de uma editora.

A entrega dos prémios será feita a 19 de novembro de 2022, no Centro Comunitário de 
Inserção, Rua Direita 101 3000-142 Coimbra, ficando já todos os participantes convocados 
para o efeito.

Os casos omissos nas presentes normas de participação serão estudados e resolvidos 
pela Organização do “Concurso Literário de Prosa e Poesia - 2ª edição” e pelo Júri.

A participação no “Concurso Literário de e Poesia – 2ª edição”, consumada através da 
entrega dos trabalhos, implica a incondicional e integral aceitação de todos os pontos do 
presente documento.

Organização: Comissão Organizadora do “Concurso Literário de Prosa e Poesia – 2ª edição
Biblioteca Comunitária CCI
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1Cabazes compostos por diversos produtos de comércio local da Baixa de Coimbra


