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NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

 
Concurso Cartas de Amor 

 
Enquadramento 

O Concurso de escrita denominado “As mais belas Cartas de Amor”, instituído pelo Pelouro da Cultura da Junta de 
Freguesia de Paranhos, pretende valorizar a escrita criativa como fonte de prazer, satisfação pessoal, conquista e 
realização, estimulando os processos de pensamento, de imaginação e de expressão de sentimentos.  
 

Artigo 1.º 

Objetivos 

1. O concurso tem como principal objetivo estimular a escrita criativa como uma das dimensões da didática da escrita 
que pressupõe o conhecimento de regras, normas e convenções que abrangem, no caso específico da língua, os 
domínios da sintaxe, da semântica e da pragmática. 
2. Tem como finalidade selecionar e distinguir três produções escritas alusivas ao tema “As mais belas Cartas de 
Amor”.  
 

Artigo 2.º 

Concorrentes 

1. O concurso é aberto a qualquer cidadão residente na Área Metropolitana do Porto, com plena capacidade jurídica, 
independentemente da sua nacionalidade. 
2. Não poderão concorrer a este concurso os membros do júri, seus familiares diretos e funcionários, e familiares 
diretos, da autarquia. 
3. A participação será individual, sendo que cada concorrente poderá participar com um número máximo de três 
textos. 
 

Artigo 3.º 

Especificações de acesso 

1. As cartas devem: 
a) Ser inéditas e não terem sido alvo de apreciação anterior em iniciativas afins; 
b) Centrar-se na temática do Amor e dos Afetos, podendo ser escritas  em prosa ou em verso; 
c) Estar escritas em tipo de letra Arial 12 e espaçamento de linha 1,5 não podendo exceder uma página A4;  
d) Estar assinadas com pseudónimo.  

 
Artigo 4.º 

Entrega dos Trabalhos 

1. As candidaturas deverão ser formalizadas através do envio das cartas para casadacultura@jfparanhos.pt ou entrega 
presencial das mesmas, na Casa da Cultura de Paranhos, durante as horas normais de expediente, ou por correio 
registado para a sua morada, até ao dia 14 de fevereiro de 2021, com a seguinte referência: 
“As mais belas Cartas de Amor” 

Largo do Campo Lindo, 7 

4200-142 Paranhos, Porto 

2. A identificação do autor deve seguir no formulário de candidatura, MOD.028/03. 
 

Artigo 5.º 

Júri 
1. As produções escritas serão apreciadas pelo júri, constituído por três elementos, idóneos, designadamente, um 
representante do Executivo da Junta de Freguesia de Paranhos e dois elementos com reconhecidas competências no 
domínio da língua portuguesa. 
2. O júri reserva-se o direito de não admitir a concurso os trabalhos que não cumpram as condições descritas nas 
presentes Normas de Participação, assim como de não atribuir prémios se a falta de qualidade dos trabalhos o 
justificar, e/ou não se enquadrem no tema. 
3. As decisões do júri do concurso são soberanas, não sendo admitido qualquer tipo de recurso. 
4. Os casos omissos nas presentes Normas de Participação serão resolvidos por deliberação do júri. 
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Artigo 6.º 

Critérios de Avaliação 

1. O júri apreciará todos os trabalhos, atendendo aos seguintes critérios: originalidade, correção ortográfica, 

domínios da sintaxe e da semântica; riqueza de vocabulário; coerência e coesão; com tema de abertura 

adequado ao concurso e fecho congruente. 
 

Artigo 7.º 

Comunicação e Divulgação dos resultados da avaliação 

1. Os autores dos trabalhos participantes, serão notificados por e-mail sobre a data de inauguração da exposição dos 
trabalhos, prevista para o segundo sábado de março, na qual serão anunciados os trabalhos premiados. 
2. Os resultados do concurso serão divulgados na página de Facebook da freguesia 
(https://www.facebook.com/JFParanhos/) e no Jornal Vida de Paranhos. 
 

Artigo 8.º 

Prémios 

1. Serão atribuídos três prémios, segundo proposta dos elementos do júri. 
2. Os prémios para cada classificado são os seguintes: 
 1.º Prémio: Cartão FNAC 75 € 

 2.º Prémio: Cartão FNAC 50 € 

 3.º Prémio: Cartão FNAC 25 € 

 
Artigo 9.º 

Direitos de Propriedade Intelectual 
1. Todos os trabalhos passarão a fazer parte do acervo da Junta de Freguesia de Paranhos. 
2. A Junta de Freguesia de Paranhos reserva o direito de expor, publicar ou reproduzir quaisquer dos trabalhos 
premiados e não premiados, salvaguardando sempre a indicação do respetivo autor. 
3. A Junta de Freguesia de Paranhos poderá também organizar exposições itinerantes com quaisquer dos trabalhos 
premiados e não premiados, salvaguardando sempre a indicação do respetivo autor. 
 

Artigo 10.º 

Disposições Finais 

1. Cabe ao Pelouro da Cultura da Junta de Freguesia de Paranhos analisar e decidir acerca de qualquer omissão ou 
dúvida de interpretação que, em qualquer momento, se verifique em relação ao disposto nas presentes Normas de 
Participação. 
2. Os interessados, ao concorrerem, aceitam integralmente o disposto nas presentes Normas de Participação. 
 
Contactos e outras Informações 

Para o esclarecimento de qualquer dúvida, os interessados deverão contactar a Casa da Cultura de Paranhos, no Largo 
do Campo Lindo, 7 – Paranhos, Porto, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00, ou através do 225507676 ou 
938580106, e/ou através do correio eletrónico: casadacultura@jfparanhos.pt 
 
 


