Regulamento do Concurso de Jogos Florais

Os participantes ao apresentar os seus trabalhos, ficam sujeitos ao seguinte regulamento:
1. Podem participar poetas populares independentemente do sexo ou idade;
2. O tema é “O Cortejo das Tochas Floridas”. As tochas floridas são o símbolo de uma

tradição são-brasense, vivida sempre com alegria ao longo de várias gerações. Esta
tradição festeja a secular Procissão de Aleluia, onde os andores dão lugar às flores que
ornamentam as magníficas tochas;
3.

As formas poéticas a concurso são: quadra popular, poema subordinado ao mote e poesia
livre;

4. Cada participante pode enviar um máximo de três trabalhos para cada forma poética;
5. Cada trabalho deve ser dactilografado e apresentado em folha A4;
6. Todos os trabalhos devem ser assinados com pseudónimo. Dentro do sobrescrito com o

trabalho a concurso, cada candidato deverá incluir outro envelope fechado com a
identificação do autor, morada e contacto telefónico;
7. Os trabalhos deverão dar entrada na Associação Cultural Sambrasense, ou na Biblioteca

Municipal – Dr. Manuel Francisco do Estanco Louro, até ao dia 12 de Março.
Associação Cultural Sambrasense
Rua da Calçadinha Romana, 6
Apartado192
8150 - 126 S. Brás de Alportel

ou

Biblioteca Municipal
“Dr. Manuel Francisco do Estanco Louro”
Rua Dr. Vitorino Passos Pinto, 18
8150 - 149 S. Brás de Alportel

8. Os trabalhos serão avaliados por um júri habilitado constituído por sete pessoas (1

representante da Associação Cultural Sambrasense; 1 representante da Paroquia de S.
Brás de Alportel; 3 professores de diferentes níveis de ensino; 1 representante da
Biblioteca Municipal; 1 representante da Câmara Municipal);
9. Caberá ao júri decidir sobre os casos omissos neste Regulamento;

10. Das decisões do júri não haverá recurso;

11. A divulgação dos trabalhos premiados e a respectiva entrega dos prémios serão feitas na

Tarde Cultural da Festa das Tochas Floridas, no Domingo de Páscoa;
12. Os trabalhos apresentados ficarão propriedade da entidade organizadora, podendo ser

utilizados ou publicados salvaguardando sempre a referência ao respectivo autor;
13. Os trabalhos premiados estarão expostos na Biblioteca Municipal, durante duas semanas;

14. A quadra vencedora de cada ano será o mote para o ano seguinte;
15. O mote para este ano é o seguinte:

Em cada passo que dou
No cortejo, eu levo a vida,
Pois Cristo Ressuscitou,
É minha Tocha Florida.
Autor: Joaquim da Conceição Barão Rato
Pseudónimo: Santa Páscoa

