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Jogos Florais da Apcalmada-USALMA  

 

A USALMA - Universidade Sénior de Almada está no seu décimo ano de vida. Cresceu muito neste 

tempo! Nascida em 2005 graças à vontade da primeira direção da Associação de Professores do 

Concelho de Almada, está presente em 14 espaços da Comunidade e serve uma população próxima 

dos 1000 alunos. 

No decurso deste décimo aniversário e para o assinalar decidimos desencadear, entre outras 

iniciativas, a promoção dos jogos florais. Como tema geral, escolhemos «derrubar barreiras», sejam 

elas interiores (solidão, timidez…), arquitetónicas, linguísticas, sociais, económicas, culturais, de 

comunicação, de integração, de saúde…  

Vimos desafiá-los a juntarem-se a nós, através da divulgação desta iniciativa e da apresentação de 

textos a concurso, nas modalidades definidas no regulamento que abaixo se apresenta. 

 

REGULAMENTO 

 
1. Quem pode concorrer: 

1.1. Associados da Associação de Professores do Concelho de Almada 

1.2. Alunos e Professores da Usalma 

1.3. Alunos e Professores matriculados noutras universidades seniores contactadas para o efeito. 
 

2.  Tema aglutinador: Derrubar Barreiras, sejam de que tipo forem…  

 

3.  Só são admitidos a concurso trabalhos inéditos, não publicados, redigidos em Português e nas 

seguintes modalidades de texto: 

3.1. Poesia  

3.2. Texto de opinião  

3.3. Testemunho/relato de experiência vivida ou observada  

3.4. Conto  
 

 

4.  As produções, sem remetente, devem ser: 

Enviadas pelo Correio para: 

Associação de Prof. do Concelho de Almada  

(Antiga Delegação Escolar) 

Rua Conde Ferreira  

2800-077 Almada 
 

5.  A data limite para a recepção dos trabalhos terminará será o dia 14 de novembro de 2014 

(comprovado pelo carimbo dos Correios). 
 

6.  Apenas poderá ser apresentado um trabalho por participante, em cada modalidade de texto.  
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7.  Dimensões (tendo em conta as indicações constantes no ponto 8). 

7.1. Poesia – que não ultrapasse duas páginas 

7.2. Texto de opinião – que não ultrapasse duas páginas 

7.3. Testemunho/relato de experiência – que não ultrapasse três páginas 

7.4. Conto – que não ultrapasse três páginas  

 

8.  Todos os textos deverão ser escritos em Times New Roman, tamanho 12, a espaço e meio (1,5), 

em computador ou datilografados, de um só lado. 

 
 

9.  De cada trabalho deverão ser enviados: 

 9.1 Quatro exemplares digitados em computador ou datilografados, em folhas A4 de cor branca, 

identificados com pseudónimo, que será diferente para cada modalidade de texto. 

9.2. Estes trabalhos serão acompanhados de UM envelope fechado tendo: 

a) No exterior: 

 Pseudónimo,  

 Modalidade de texto  

 Título do texto 

b) No interior: 

 Pseudónimo 

 Modalidade de texto  

 Título do texto  

 Nome do autor 

 Morada  

 telefone  

 Uma declaração da Universidade Sénior onde estão matriculados, autenticada com o 

carimbo confirmando a matrícula, no caso do ponto 1.3. Se forem alunos da USALMA 

ou sócios da Apcalmada estão dispensados deste requisito, devendo indicar o n.º de 

sócio ou de aluno. 

9.3. De forma a poder dar cumprimento ao ponto 13 do regulamento, agradece-se o envio dos 

textos também em formato digital, identificados com o pseudónimo e com a modalidade de 

texto, para o seguinte endereço: usalma.concurso@apcalmada.org. 

9.4. O concorrente será excluído no caso do não cumprimento de quaisquer dos pontos 7, 8, 9.1 

e 9.2. O 9.3. é facultativo. 
 

11. Os trabalhos serão apreciados por um júri constituído para o efeito. 

 11.1 Da decisão do júri não há lugar a recurso. 
 

12.  Em cada modalidade serão atribuídos 1.º, 2.º e 3.º prémios e eventuais menções honrosas.  

13. As obras premiadas serão objeto de uma edição em monografia.  

14.  A entrega dos prémios terá lugar durante uma sessão solene, em data e local a anunciar, inserida 

nas comemorações do décimo aniversário da USALMA. 

 

 

 

 


