ASSOCIAÇÃO CULTURAL RAUL POMPEIA
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VI CONCURSO DE POESIA OU PROSA RAUL POMPEIA

Regulamento

Leia o regulamento e deposite seu trabalho na Biblioteca Municipal Guilherme Briggs,
situada à Praça Marques de Tamandaré nº116, CEP. 23900-250, Centro, Angra dos Reis
– RJ. Ou na Biblioteca Raul Pompeia, na sede da Associação Cultural Raul Pompeia,
situada à Rua Itassucê nº164, Verolme, Jacuecanga – Angra dos Reis, RJ.

VI Concurso de Poesia ou Prosa Raul D'Ávila Pompeia
O Concurso de Poesia ou Prosa Raul D’Ávila Pompeia, nasceu do desejo de realizar
uma maior divulgação e proporcionar conhecimento do grande vulto literário angrense
Raul Pompeia.
A Associação Cultural Raul Pompeia, presidida por José Mário dos Santos, propõe
através da sexta edição do Concurso de Poesia ou Prosa, incentivar e revelar novos
talentos através da produção literária.
INSCRIÇÃO:
1. Será aberta em 25/12/2013 e encerrada em 06/05/2014, valendo a data da postagem.
2. Poderá participar do Concurso qualquer pessoa residente em território nacional.
3. O trabalho, em envelope fechado, sem identificação externa, deverá ser remetido
diretamente na Biblioteca Municipal Prof° Guilherme Briggs – VI Concurso de Poesia
ou Prosa Raul Pompeia – Praça Marquês de Tamandaré, n° 116 – Centro - Angra dos
Reis – RJ – CEP. 23900-250. Ou para Biblioteca Raul Pompeia nº 164, Verolme,
Jacuecanga, Angra dos Reis – RJ. Como remetente, usar a mesma inscrição do
destinatário.
4. Cada participante poderá concorrer com um único trabalho, inédito, sendo que, para
verso livre, será observado o máximo de trinta versos.
5. O trabalho deverá ser apresentado em 5 (cinco) cópias, datilografado ou digitado em
espaço 2, fonte arial ou time new roman, tamanho de fonte 12, papel A4, contendo
apenas o título e o pseudônimo do autor, acompanhado de sobrecarta identificando,
lacrada, com o tema e o pseudônimo do autor subscrito do lado de fora e constando em
seu interior o pseudônimo, o nome do autor, o endereço correspondente, inclusive “email” e telefone, se houver, e categoria.
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6. O intérprete, que poderá ser indicado até que o autor tome conhecimento da
classificação da poesia, não poderá ser substituído; e, quando não indicado, a Comissão
Julgadora se reserva o direito de fazê-lo.
7. Para todos os efeitos, os participantes do presente Concurso, declaram ser os
legítimos autores dos poemas ou prosas inscritos e garantem o ineditismo dos mesmos,
responsabilizando-se e isentando a Comissão Julgadora de qualquer reclamação ou
demanda que porventura venha a ser apresentada em juízo ou fora dele.
TEMA e MODALIDADE:
8. O tema será:
“COPA DO MUNDO”
JULGAMENTO:
9. A Comissão Julgadora das poesias e textos em prosa selecionará os 10 (dez) melhores
trabalhos do tema indicado, classificando-os com pontuação de 01 (um) a 10 (dez).
10. Os participantes, cujos trabalhos forem classificados, terão ciência através de
correspondência, e avisarão os respectivos intérpretes.
CATEGORIAS:
11. Infantil de 10 a 12 anos.
“A Copa do Mundo no Brasil”
12. Juvenil de 13 a 17 anos.
“Brasil e a Copa de 2014”
13. Adultos a partir dos 18 anos.
“Copa do mundo, Brasil e realidade”

PREMIAÇÃO:
14. Receberão premiações em placas e certificados de participação os autores dos 03
(três) melhores trabalhos e serão outorgados certificados de menção honrosa aos
classificados do 4° até ao 10° lugar.
15. A entrega dos prêmios e a interpretação dos melhores trabalhos acontecerão em
sessão solene, no dia 06/06/2014 às 18 horas, no auditório do Sindicato dos
Metalúrgicos de Angra dos Reis, Rua Itassucê nº164 Verolme, em Jacuecanga, Distrito
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Angra dos Reis. RJ. (Onde nasceu o ilustre um dos maiores escritores do Brasil e de
renome Internacional, Raul Pompeia).
16. Os poemas classificados não poderão ser divulgados antes da premiação.
17. Os 10 (dez) melhores trabalhos serão publicados em livrete pela Associação
Cultural Raul Pompeia.
DIREITOS:
18. A Comissão Organizadora reservará para si o direito de publicar as poesias ou
prosas classificadas.
19. Os trabalhos inscritos não serão devolvidos.
20. Ao fazer sua inscrição, o concorrente estará aceitando os termos deste Regulamento,
ficando sujeito à desclassificação pelo não cumprimento do mesmo.
21. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora.
22. Não poderão participar do Concurso os membros da Comissão Organizadora.
Idealizador:
José Mário dos Santos.
Postado por Zé Mário às comentários:

Ficha de Inscrição
Nome completo:
____________________________________________
Título do trabalho:
____________________________________________
Categoria:
____________________________________________
Pseudônimo:
____________________________________________
ger.

