
 

 

Escola Básica António Gedeão 

Biblioteca Escolar Professora Odília César 

 

2º Concurso de Poesia - Prémio António Gedeão 

 

REGULAMENTO 

 

No intuito de valorizar esta expressão literária, fomentar o gosto pela poesia e envolver a 

comunidade escolar numa atividade cultural pretende a Biblioteca Escolar Professora 

Odília César instituir o segundo “Concurso de Poesia” António Gedeão.  

 

Artigo 1.º (Instituição, finalidade e âmbito) 

 

1. Este regulamento define as normas que regem as edições do Concurso de Poesia 

– Prémio António Gedeão, instituído pela Biblioteca Escolar Professora Odília 

César do Agrupamento de Escolas a Sudoeste de Odivelas em parceria com o 

Departamento de Línguas e a Direção do Agrupamento.  

Este concurso tem como objetivo criar e consolidar hábitos de escrita, de 

promover a poesia e de revelar novos autores. 

 

Artigo 2.º (Condições de admissão) 

 

Podem concorrer todos os elementos da Comunidade Educativa do Agrupamento de 

Escolas a Sudoeste de Odivelas, sendo os mesmos divididos pelos seguintes escalões:  

 - 1º escalão: alunos do 2º ciclo 

- 2º escalão: alunos do 3º ciclo  



 - 3º escalão: restantes elementos da Comunidade Educativa do Agrupamento, 

Professores, Pais/Encarregados de Educação, Assistentes Operacionais e Técnicos. 

 

 

Artigo 3.º ( Duração do Concurso ) 

 

O Concurso decorre entre o dia 12 de abril e o 31 de maio de 2019 inclusive. 

 

 

Artigo 4.º (Tema) 

 

Na segunda edição deste concurso, os participantes podem apresentar poemas de tema 

livre, com rima ou versos soltos.   

 

Artigo 5º (Divulgação do concurso) 

 

O anúncio do concurso é publicado no sítio eletrónico do Agrupamento de Escolas a 

Sudoeste de Odivelas – http://www.aeso.pt , Plataforma Moodle - http://www.e-aeso.pt  

Jornal da Escola, zonas de exposições da Biblioteca Escolar e Escolas Básicas do 1º ciclo. 

 

Artigo 6.º (Participação) 

 

Os participantes só podem concorrer com um único poema de tema livre.  

 

Artigo 7.º (Prémio) 

 

  A entrega dos prémios realiza-se no dia 14 de junho de 2019, durante a Festa de 

encerramento do ano letivo, sendo revelados os vencedores uma semana antes desta 

data. 

Os prémios deste concurso serão de três livros de António Gedeão. 

 

http://www.aeso.pt/
http://www.e-aeso.pt/


Artigo 8.º (Admissibilidade dos trabalhos) 

 

São admitidos a concurso apenas os trabalhos inéditos e não publicados, escritos em 

português e entregues na Biblioteca Escolar Professora Odília César, na Escola Básica 

António Gedeão, pelos próprios autores, ou seus representantes.   

  

Artigo 9.º (Critérios de admissão) 

 

Os trabalhos de poesia apresentados, devem obedecer às seguintes regras: 

a) Ser apresentados com um mínimo de 9 (nove) linhas (uma nona, ou duas 

quadras, por exemplo) e um máximo de 30 linhas, incluindo as linhas em 

branco; 

 

b) Entre os versos não pode haver linhas em branco consecutivas, excetuando a 

separação do corpo com o título do poema, que é facultativo.  

 

 

c) No caso do poema não apresentar título, designa-se “poema sem título”.    

 

Artigo 10.º (Confidencialidade dos concorrentes) 

 

O concorrente entrega o poema, em envelope fechado na Biblioteca Escolar da Escola Sede 

do Agrupamento, juntamente com a Ficha de Inscrição que se encontra disponível no sítio 

eletrónico do Agrupamento de Escolas a Sudoeste de Odivelas- http://www.aeso.pt e na 

Plataforma Moodle http://www.e-aeso.pt . 

 

Artigo 11.º (Direitos de autor) 

 

Ao participarem neste concurso, os autores assumirão a cedência de autorização de 

publicação dos seus poemas, quer durante o concurso, quer em publicações posteriores 

eventualmente desenvolvidas pelo projeto.   

 

 

 

http://www.aeso.pt/
http://www.e-aeso.pt/


Artigo 12.º (Prazos) 

 

Durante o período de receção,  os poemas são numerados por ordem de entrada, de 

acordo com a data registada e entregues aos membros do Júri para apreciação por essa 

ordem, até terminar o período do concurso.    

 

Artigo 13.º (Condicionamentos do concurso) 

 

O número mínimo para realização deste concurso é de 10 participantes, não havendo um 

número máximo de participantes. 

 

Artigo 14.º (Constituição do Júri) 

 

O Júri do Concurso de Poesia é composto por:    

 Duas professoras Bibliotecárias; 

 Um(a) professor(a) representante do grupo disciplinar de Português do 2º ciclo; 

 Um(a) professor(a) representante do grupo disciplinar de Português do 3º ciclo; 

 A Diretora do Agrupamento de Escolas.  

O júri poderá ainda proceder à atribuição de Menções Honrosas aos trabalhos que 

considere merecedores de tal.  

Das decisões do júri não haverá recurso. 

 

Artigo 15.º (Contactos) 

 

Todos os contactos referentes a este concurso serão efetuados por correio eletrónico- 

be.oc.aeso@gmail.com 

 

Artigo 16.º (Casos omissos) 

 

Os casos omissos serão supridos e decididos pelo júri deste concurso.  

 



 

Artigo 17.º (Entrada em vigor) 

 

Este Regulamento entra em vigor imediatamente após a sua publicação. 

 

As Professoras Bibliotecárias do Agrupamento de Escolas a Sudoeste de Odivelas 

Maria Emília Antunes e Maria Antónia do Carmo 


