1º Concurso de Quadras “BomBom Literário” 2014
Café BomBom e www.almalusitana.net promovem um Concurso de Quadras,
designado “Bombom Literário” com o objectivo de criar hábitos de leitura e escrita e
estimular a sua imaginação e criatividade.
Regulamento:
1º Artigo
- O presente concurso terá início no dia, 01 de Março de 2014 e terminará às 20: 00
horas do dia, 31 de Julho de 2014.
2º Artigo
- Ao presente concurso podem concorrer todos os interessados, com um número
máximo de três quadras inéditas, escritas em língua Portuguesa, com letra legível, numa
única folha A4, usando apenas um pseudónimo.
3º Artigo
- Para serem admitidas, as quadras a concurso, terão de incluir obrigatoriamente as
palavras “Cidade” e “Labor”.
4º Artigo
- As quadras a concurso deverão ser enviadas dentro de um envelope, com uma segunda
folha A4, onde deverá constar os dados pessoais do concorrente, (nome completo,
morada, idade, número de telefone/telemóvel).
5º Artigo
- No envelope a enviar, apenas deverá ser mencionado (1º Concurso de Quadras
“BomBom Literário” 2014 e o pseudónimo adoptado pelo concorrente.
6º Artigo
- Os participantes podem enviar os seus trabalhos pelos CTT para, Café BomBom, Av.
do Brasil, nº 806, 3700-069 São João da Madeira, ou pelo e-mail www.almalusitana.net

7º Artigo
- O presente concurso tem instituído os seguintes prémios:
20,00 Euros – 1º Classificado
10,00 Euros – 2º Classificado
5,00 Euros – 3º Classificado

1ª Menção Honrosa – 4º Classificado
2ª Menção Honrosa – 5º Classificado
3ª Menção Honrosa – 6º Classificado
4ª Menção Honrosa – 7º Classificado
5ª Menção Honrosa – 8º Classificado
6ª Menção Honrosa – 9º Classificado
7ª Menção Honrosa – 10º Classificado

8º Artigo
- A cerimónia para a entrega de prémios será realizada no Café BomBom pelas 18:00
hora do dia, 11 de Outubro de 2014.
9º Artigo
- Os autores premiados serão divulgados no dia da cerimónia da entrega de prémios.
10º Artigo
- As decisões pelo júri constituído para o efeito, não poderão ser contestadas.
11º Artigo
- O mínimo instituído para a realização do presente concurso será de 20 participantes.
12º Artigo
- Os participantes ao entregarem os trabalhos aceitam as condições do presente
regulamento.
13º Artigo
- Os trabalhos inscritos no concurso ficam na posse de, café BomBom e
www.almalusitana.net que os poderá utilizar em qualquer altura para publicação.

