
REGULAMENTO

1. Obje�vo e des�natários

O Município de Ponte da Barca promove o Concurso “Cartas de um Amor à moda

an�ga”, com o obje�vo de desafiar os jovens e a comunidade barquense em geral para

a escrita, incen�vando-os a dar largas à sua cria�vidade e a expressar as suas emoções,

mediante a redação de uma carta subordinada ao tema.

A par�cipação deve ser a (tulo individual.

2. Requisitos

a) A composição tem de:

• ser escrita em língua portuguesa;

� ser  inédita  e  em  forma  epistolar,  contendo  as  três  componentes-base  da

estrutura  de  uma  carta  (data,  fórmulas  de  cortesia  e/ou  saudação  e  de

despedida/assinatura).

b) No caso de uma carta recente, o nome do autor deve ser em forma de pseudónimo

e nunca em nome próprio. No caso de se tratar de cartas an�gas, o nome deve ser

ocultado.

c)  A  carta  pode  conter  ilustrações,  fotografias,  flores  ou  qualquer  outro  adereço

opcional. 

3. Prazos e envio

A data-limite  de  receção  das  cartas  é  7  de fevereiro  de 2023.  Contará  a  data  de

carimbo  do  correio  ou  a  data  de  entrada  no  Balcão  de  Atendimento  da  Câmara

Municipal.

As  cartas  a  concurso  devem  ser  acompanhadas  de  uma  folha  com  os  dados  dos

concorrentes, 

nomeadamente:

• nome completo;

• contacto telefónico.

O endereço da Câmara Municipal de Ponte da Barca é:

Município de Ponte da Barca

“Cartas de um Amor à moda an�ga”



Praça Dr. António Lacerda

4980-620 Ponte da Barca.

4. Critérios de avaliação e cons�tuição do Júri

Os trabalhos serão avaliados de acordo com os seguintes critérios:

• estrutura;

• conformidade com o tema;

• cria�vidade / originalidade;

• domínio da língua portuguesa.

O júri do concurso será cons�tuído por três elementos: Dr. Jaime Ferreri, Dr.a Lucília

Oliveira e Dr. José Pedro Carneiro.

5. Divulgação dos resultados e prémios 

No dia 13 de fevereiro, aquando da abertura da exposição “Cartas de um Amor à moda

an�ga”, serão anunciados os três vencedores, que serão assim contemplados:

• 1.º  prémio:  um  voucher para  um  jantar  para  duas  pessoas  num  dos

restaurantes da vila de Ponte da Barca;

• 2.º prémio: uma experiência terapêu�ca (massagem);

• 3.º prémio: um bolo e uma garrafa de vinho (edição limitada). 


