
 
 
 
  
 
 

O dia dos namorados está à porta e o Amor à Letra também, a Biblioteca Municipal da Chamusca 
lança de novo o desafio a todos os apaixonados, um fantástico passatempo, com prémios de 
sonho. 

 

Em que consiste? 
 

Amor à Letra é um passatempo que promove a criatividade e a expressão escrita, explorando 
afetos e sentimentos. 

 

Como participar? 
 

Para participar basta enviar a sua carta, mensagem ou poema para o correio do Amor na 
Biblioteca Municipal ou para o e-mail biblioteca@cm-chamusca.pt, até ao dia 14 de fevereiro 
2018. No dia 16 de fevereiro, são divulgadas as mensagens vencedoras e publicadas no Facebook 
da Câmara Municipal e da Biblioteca Municipal da Chamusca. 

 

Normas de Participação 

 Todas as pessoas podem participar à exceção dos colaboradores da autarquia; 
 Existirão 3 escalões etários de participação: infantil até aos 13 anos, juvenil dos 14 aos 17 

anos e adulto a partir dos 18 anos, inclusive; 
 A mensagem deve ser redigida em língua portuguesa e com o formato de escrita livre, 

poema ou prosa; 
 A mensagem tem de ser de autor e individual, original e criativa, com o máximo de uma 

página A4;  
 Deve vir identificada com o nome do autor e contacto telefónico [se desejar o autor manter 

o anonimato pode usar um pseudónimo]; 
 As mensagens deverão ser entregues até ao dia 14 de fevereiro, no correio do amor na 

biblioteca ou enviadas para o e-mail biblioteca@cm-chamusca.pt; 
 O júri será constituído por 3 elementos; 
 O júri selecionará a mensagem mais criativa e original de cada escalão etário, de acordo 

com vários critérios: originalidade, criatividade, expressão escrita, fluência e elaboração; 
 Prémios: será atribuído um prémio à mensagem mais criativa e original de cada escalão 

etário; 
 A Biblioteca Municipal da Chamusca detém todos os direitos sobre a eventual edição dos 

trabalhos entregues. 
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