“Marvila feita poema
Com poetas na tradição
Escrita de amor e paixão
Trazem Marvila no coração!
Nesta era moderna
Neste concurso participarás
Com mais gostos ganharás
E mil palavras publicarás!”

CONCURSO DE POESIA
“Marvila feita poema”, é um concurso de poesia, englobado nos sessenta anos da freguesia de Marvila.
A freguesia de Marvila, situada entre o Aeroporto e o rio Tejo, apresenta grandes contrastes, com estreitas
azinhagas e largas avenidas, a par das recentes experiências arquitetónicas, de pequenas hortas e de moderníssimas instalações industriais. Freguesia onde nasceram e viveram várias celebridades de vários ramos.
Inclusive, em 2006 o poeta Marvilense Ilídio Sousa criou o Hino de Marvila. Com inspiração nesta obra, surge
a ideia de um concurso de poesia tendo como tema os sessenta anos desta freguesia.

“Marvila feita poema”
REGULAMENTO
Artigo 1º
Introdução
A Nuclisol Jean Piaget do Condado, Armador e Lóios em parceria com a Junta de freguesia de Marvila, organizam a 1ª edição do Concurso de Poesia – “Marvila feita poema”, que visa estimular a criatividade, valorizar
a produção literária, fomentar hábitos de escrita e de leitura em várias faixas etárias, e premiar a produção
de originais de poesia.
Artigo 2º
Destinatários
O concurso destina-se a todos os cidadãos – escritores ou não. São definidas seis categorias específicas:
1. Maiores de 40 anos
2. Dos 25 aos 39 anos
3. Dos 18 aos 24anos
4. Dos 10 aos 17 anos
5. Dos 6 aos 9 anos
6. Dos 2 aos 5 anos
Artigo 3º
Natureza dos Trabalhos
O género literário elegível para efeito deste concurso é a poesia em língua portuguesa com o tema de Marvila.
Artigo 4º
Entrega dos Trabalhos
As poesias devem ser publicadas no Facebook pessoal de cada autor, com o #60anosjfMarvila e identificado
a junta de freguesia de Marvila e Nuclisol. As publicações devem ocorrer do dia sete de fevereiro até ao dia
quinze de abril às quinze horas.
Em cada poesia é necessário referir categoria ou idade do poeta.
Artigo 5º
Resultados
Os resultados estarão dependentes dos “gostos” colocados nas poesias publicadas no Facebook.
A poesia com mais gostos, de cada categoria, ganhará o concurso.
.
Artigo 5º
Prémios
Ao primeiro classificado de cada uma das cinco categorias será atribuída uma medalha ou um livro com as
100 poesias mais votadas, publicadas.

Divulgação do Concurso
O anúncio do concurso e respectivo regulamento será disponibilizado no site da Junta de Freguesia de Marvila, cartazes distribuídos pela comunidade e instituições e “ Estendal da poesia” no , Pingo doce e Continente
locais, onde os participais poderão deixar a sua poesia. Este “ Estendal da poesia” deverá decorrer nos dias catorze e
quinze de fevereiro, das 10horas às doze horas.
Nesta Acção é necessário criar um Facebook especifico para atividade a fim de colocar as poesias de quem não tem
uma conta nesta rede social.

Artigo 12º
Direitos de Autor
Só poderão ser submetidos a concurso textos inéditos, pelo que qualquer indício de plágio será punível com
a desqualificação da poesia.
Artigo 13º
Direitos de Utilização
Os autores autorizam a divulgação, utilização e publicação, de forma gratuita, das poesias submetidas a concurso em toda e qualquer atividade promovida pela Junta de freguesia de Marvila e pela Nuclisol Jean Piaget
do Condado, do armador e dos Lóios.
Artigo 14º
Revisão e anulação do Regulamento
A Junta de freguesia de Marvila e pela Nuclisol Jean Piaget do Condado, do Armador e dos Lóios, reserva-se
o direito de propor, quando for caso disso, a revisão ou anulação do presente regulamento, desde que se
verifique a adulteração dos fins para os quais o mesmo foi criado, devendo de tal facto dar a devida publicidade.
Para mais informações contactar:
Junta de freguesia de Marvila
Nuclisol Jean Piaget do Condado
Ana Paula Antunes
218313030
Nuclisol Jean Piaget do Armador
Manuela Antunes
218597575
Nuclisol Jean Piaget dos Lóios
Dulce Fernandes
210149381

Orçamento/ Recursos materiais
Cartazes divulgação
Molas da roupa
Corda
2 resmas de papel
Cesto
1 computador- apoio da junta
esferográficas
Publicação dos livros de poemas- Apoio da junta
Medalhas da junta de freguesia
Diplomas a todos os participantes

