Direcção Regional de Cultura do Alentejo

Concurso Poesia & Património

Objectivos:
O concurso Poesia & Património - promovido pela
Direcção Regional de Cultura do Alentejo, aliando o
nosso património ao Dia Mundial da Poesia, que se
celebra a 21 de março - tem como objetivos, não só,
promover o conhecimento da história e do património,
como sensibilizar em contexto escolar as camadas
mais jovens para a sua preservação, desenvolvendo e
estimulando a capacidade criativa e artística dos
alunos, utilizando para tal a poesia.
Destinatários:
O concurso destina-se aos alunos do 2º Ciclo das escolas públicas de 24 concelhos da
região Alentejo onde existem bens imóveis classificados afetos à Direcção Regional de
Cultura do Alentejo (ver listagem anexa).

Como concorrer (procedimentos)

- Quem pode concorrer:
Alunos do 5.º e 6.º anos de escolaridade, com o apoio do professor da disciplina de
Língua Portuguesa do respetivo ano, que os acompanhará no processo criativo.
- Como efetuar as candidaturas:
Quando se candidatar o aluno deverá preencher a Ficha anexa a este regulamento,
com os seguintes items:
- Nome completo, idade, ano, turma, com respetiva identificação do agrupamento de
escolas, do estabelecimento de ensino;
- Identificação do respectivo professor de Língua Portuguesa (professor orientador),
com indicação do nome completo, contacto telefónico e endereço de correio
electrónico escolar.
- Indicar qual o imóvel a que se refere o poema remetido.
Fase de Candidatura:
O concurso terá uma fase única, a decorrer entre 15 de fevereiro e 7 de março (4.ª
feira), último dia para envio dos poemas a concurso, sendo que deverão submeter os
poemas até à data final via correio eletrónico, para os seguintes e-mails:
- helenar@cultura-alentejo.pt;
- sandrasaopedro@cultura-alentejo.pt.

Tema dos poemas: Património
Opção A – Apresentar um poema original, da autoria do aluno, sobre o monumento
do respetivo concelho – quer incida sobre a sua origem e história, quer sobre a
importância da sua valorização e/ou preservação;
Opção B – Através da pesquisa e recolha apresentar um poema popular (com autor
identificado), que aborde o património já referido – quer incida sobre a sua origem e
história, quer sobre a importância da sua valorização e/ou preservação.
Júri do concurso:
Será constituído por elementos da Direcção Regional de Cultura do Alentejo,
representantes das entidades patrocinadoras e pelo diretor da Editora Licorne.
Critérios:
São considerados critérios de selecção:
- a qualidade do poema apresentado;
- a capacidade de pesquisa do aluno;
- a criatividade e originalidade;
- respeitar o enquadramento com o respetivo tema em qualquer das opções.
Comunicação aos Interessados:
Os resultados serão comunicados previamente aos professores orientadores, via
correio eletrónico.
Prémios:
Serão premiados, no tema a concurso, os dois melhores poemas em cada uma das
opções. No Dia Mundial da Poesia, 21 de março, os poemas premiados serão
divulgados no site da Direcção Regional de Cultura do Alentejo – www.culturaalentejo.pt – e publicados no Jornal Diário do Sul.
A entrega dos prémios terá lugar dia 24 de março, em espaço da DRCAlentejo, e
contará com sessão de leitura dos poemas premiados, sendo aberta ao público em
geral.
Os prémios serão atribuídos de acordo com a disponibilidade dos patrocinadores.
Disposições finais:
A participação neste concurso implica a concordância com os termos do presente
regulamento, quer pelo aluno, quer pelo seu responsável (pais, familiares ou tutores e
professor orientador).
Regulamento e documentação disponíveis em:
www.cultura-alentejo.pt
Para esclarecimentos contactar:
Helena Rocha / Sandra São Pedro
Direcção Regional de Cultura do Alentejo – T. 266 769 450

Apoios:

Patrocínios:

