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CONCURSO - “ESCREVA UMA CARTA DE AMOR” 

14 de fevereiro Dia de São Valentim – Dia dos Namorados 

 

 

CRIA uma carta de amor 

CONCORRE de 16 de janeiro a 03 de Fevereiro 

ENTREGA a tua carta no Marco do Correio na Biblioteca Municipal 

PRÉMIO 1º Classificado - uma noite na estalagem "Varandas de Alter" 

                2º Classificado - um jantar para duas pessoas no restaurante 

"Páteo Real" 

                3º Classificado - um jantar para duas pessoas no restaurante 

"Açafrão" 
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CONCURSO “ESCREVA UMA CARTA DE AMOR” 

 

“Todas as cartas de amor são 

Ridículas. 

Não seriam cartas de amor se não fossem 

Ridículas.”      

 
                            Poesias de Álvaro de Campos. Fernando Pessoa. Lisboa: Ática, 1944  
 

                    

 

CARTAS DE AMOR, ridículas ou não! Quem as não tem? 

 

A chegada das novas tecnologias revolucionou o modo como se escreve ou comunica, o 

telemóvel, as sms e os chats vieram substituir a escrita convencional em suporte de 

papel. 

 A escrita de cartas anda perdida ou à procura do seu lugar e talvez por se terem tornado 

raras, as cartas são agora, ainda mais valiosas e significativas. Talvez possamos 

reinventar e ganhar um novo papel na expressão das emoções e dos afetos.  

O objetivo principal deste concurso é a criação de uma carta original promovendo a 

criatividade através da escrita. 

O concurso “ESCREVA UMA CARTA DE AMOR” é promovido pela Câmara Municipal de 

Alter do Chão através da Biblioteca Municipal, no âmbito da Comemoração do Dia de 

São Valentim, mais conhecido, como o “Dia dos Namorados”, que se celebra no dia 14 

de fevereiro. 
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Normas de Participação  

 Poderão concorrer pessoas de ambos os sexos, com idade superior a 14 anos; 

A carta tem que ser inédita, devendo centrar-se na temática do amor e dos afetos; 

Estar escrita em tipo de letra Arial 12 e espaçamento de linha 1,5 não excedendo uma 

página A4; 

A carta deve estar assinada com um pseudónimo; 

O formulário de candidatura estará disponível na biblioteca, assim como as normas de 

participação; 

As cartas concorrentes serão depositadas no marco do correio sito biblioteca Municipal 

no horário normal de expediente, segunda a sexta-feira das 9.00h às 12.30h e das 

13.30h. às 17.00h, até ao dia 03 de fevereiro de 2023; 

A identificação do autor consta no formulário de candidatura. 

 

Divulgação dos resultados de Avaliação 

Os resultados do concurso serão divulgados na página do facebook do Município de 

Alter do Chão no dia 10 de fevereiro de 2023. 

 

Júri 

Serão nomeadas três pessoas idóneas para o júri do concurso; 

O critério de seleção será pela sua originalidade e correto idioma português; 

Serão escolhidas três cartas vencedoras (1º, 2º e 3º lugar); 

Não haverá direito a recurso, o júri será autónomo na sua decisão; 

Os vouchers para o jantar serão entregues no dia 13 de Fevereiro, na Biblioteca 

Municipal. 

 

Prémio 

1º Prémio - uma noite na estalagem "Varandas de Alter" 

2º Prémio - um jantar para duas pessoas no restaurante "Páteo Real" 

3º Prémio- um jantar para duas pessoas no restaurante "Açafrão" 

 


