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PREÂMBULO 

O Concurso “A mais bela carta de Amor” – Edição Sénior – é uma iniciativa da Câmara 

Municipal de São Brás de Alportel, lançada em 2010, para dar continuidade às anteriores 

iniciativas dinamizadas pela Biblioteca Municipal Dr. Estanco Louro, para incentivar a prática 

da escrita. Esta edição especial, dirigida à população sénior do concelho integra as iniciativas 

promovidas pela Universidade Sénior de São Brás de Alportel e pretende ampliar a oferta de 

atividades de ocupação de tempos livres para este sector populacional, no município, 

desafiando os maiores de 55 anos à escrita de textos de teor romântico, de modo a estimular a 

criatividade e vivência ativa desta quadra. 

Em 2017, a Câmara Municipal, com a colaboração da Junta de Freguesia, reedita esta iniciativa, 

no âmbito do programa comemorativo “Mês Romântico 2017”, que se realiza no decurso do 

mês de Fevereiro, evocando as tradições seculares de São Valentim. 

Este concurso rege-se pelas seguintes normas: 

I. DA ORGANIZAÇÃO 

1. O Concurso ““A mais bela carta de Amor” – Edição Sénior é uma organização da Câmara 

Municipal de São Brás de Alportel, com a colaboração da Junta de Freguesia de São Brás de 

Alportel, no âmbito da parceria estabelecida entre ambas as entidades, para o 

desenvolvimento do projeto de criação da Universidade Sénior de São Brás de Alportel. 

II. DOS OBJETIVOS 

A Edição Sénior do Concurso “A Mais Bela Carta de Amor” tem por objetivos: 

1. Celebrar o Mês Romântico, em evocação de São Valentim; 

2. Valorizar as manifestações de amor na terceira idade; 

3. Recuperar a tradição da escrita de cartas de amor; 

4. Incentivar à prática da escrita criativa; 

5. Proporcionar à população sénior do concelho uma aliciante atividade de tempos livres; 



III. DA PARTICIPAÇÃO 

Podem participar neste concurso todos/as os/as são-brasenses com mais de 55 anos de idade. 

IV. DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

1. A carta deve ser entregue num envelope fechado, que contenha no seu exterior apenas a 

indicação de pseudónimo, devidamente acompanhada de outro envelope com a mesma 

identificação exterior (apenas o pseudónimo), contendo no seu interior os seguintes 

elementos: nome do autor, morada completa, idade e contacto, bem como indicação, se for 

caso, da intenção de manter o anonimato. 

2. O envelope que contém no seu interior os elementos de identificação apenas será aberto 

pelo júri após o apuramento dos trabalhos premiados. 

3. O texto da carta não deverá exceder uma Folha de tipo A4 (ou 2 páginas do mesmo tipo), 

podendo apresentar-se sob a forma de prosa ou de poesia. 

4. Os trabalhos deverão ser entregues até dia 11 de Fevereiro inclusive, na Biblioteca 

Municipal de São Brás de Alportel, no Centro de Artes e Ofícios de São Brás de Alportel ou na 

Junta de Freguesia de São Brás de Alportel. 

V. DO JÚRI 

1. Os trabalhos apresentados serão avaliados por um júri composto por 3 elementos: um 

elemento representante da Câmara Municipal, um elemento representante da Junta de 

Freguesia e um elemento representante da Biblioteca Municipal. 

2. O júri fará a avaliação dos trabalhos, tendo por base os seguintes critérios fundamentais: 

- Originalidade 

- Criatividade 

- Correção da linguagem escrita. 

VI. DOS PRÉMIOS 

1. Ao autor do trabalho apurado como “a mais bela carta de amor” será atribuído 1 prémio 

único, composto por: 

- 1 Vale para Jantar para duas pessoas, na noite de dia 14 de Fevereiro, Dia de São Valentim, 

num restaurante local; 

- 1 Conjunto de edições municipais 



2. O júri poderá ainda atribuir menções honrosas a trabalhos que mereçam ser destacados, 

atendendo aos critérios acima descritos, aos quais serão entregues diversos prémios. 

VII. DA APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

O resultado do concurso vai ser apresentado em sessão pública, em data e horário a divulgar 

posteriormente. 

VIII. DA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS 

Os trabalhos premiados (com o prémio “a mais bela carta de amor” e com menções honrosas) 

serão divulgados na Biblioteca Municipal, no Centro de Artes e Ofícios e no sítio do município 

na internet / http://www.cm-sbras.pt), mantendo-se o anonimato, caso seja esse o desejo 

expresso pelo concorrente. 

IX. DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos no presente regulamento serão apreciados e resolvidos pela organização 

desta iniciativa literária. 

 

 

São Brás de Alportel, 12 de Janeiro de 2017 


