
 
 
 

 

Concurso de Poemas ao Número Pi 

Normas de Participação 
 
 

Preâmbulo 
Um grupo de professores de Matemática da Covilhã, juntamente com a vereadora da Cultura da 
Câmara Municipal da Covilhã, irá realizar o Festival de Matemática Covilhã - Cidade do Pi, de 11 a 
14 de março de 2020. Integrado neste festival decorrerá um concurso de poemas ao número Pi. Na 
página 

cidadedopi.wordpress.com 
pode ser encontrada mais informação sobre o número Pi e sobre as próprias comemorações. 
 

Artigo 1.º 
Objetivos 

Com este concurso pretende-se promover o gosto pela Matemática e pela Língua Portuguesa. 
 

Artigo 2.º 
Incompatibilidade 

Não é permitida a participação de qualquer membro do júri do concurso, nem de qualquer membro 
da Comissão Dinamizadora do Festival de Matemática Covilhã - Cidade do Pi. 

 
Artigo 3.º 

Destinatários 
O concurso tem duas modalidades de participação: 

 Júnior: idade inferior ou igual a 15 anos em 31 de dezembro de 2019;  

 Sénior: idade superior a 15 anos em 31 de dezembro de 2019. 
 

Artigo 4.º 
Originalidade e Tema 

O poema não pode ter sido anteriormente publicado ou submetido a outros concursos. 
Os interessados em participar neste concurso devem escrever um poema original em língua 
portuguesa sobre o número Pi. 
 

Artigo 5.º 
Apresentação dos Trabalhos 

Os concorrentes apresentam-se a concurso usando um pseudónimo.  
Os trabalhos submetidos devem ser redigidos em Arial, tamanho 12pt, com espaçamento 1.5 e, no 
máximo, até duas páginas A4, sem qualquer elemento que permita a identificação do concorrente. 
No cabeçalho de cada página deve constar o pseudónimo e a modalidade a que concorre. 
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Artigo 6.º 
Confidencialidade dos Concorrentes 

Para preservar a confidencialidade dos concorrentes, deve ser entregue um envelope fechado sem 
qualquer indicação do remetente, contendo: 

i) 6 (seis) cópias do poema; 
ii) um segundo envelope fechado contendo no interior a ficha de inscrição preenchida e tendo 

apenas escrito no exterior o pseudónimo do concorrente e a modalidade a que concorre. 
A ficha de inscrição está disponível em cidadedopi.wordpress.com. 

 
Artigo 7.º 

Envio dos Trabalhos 
O poema poderá ser entregue em mão a qualquer membro da Comissão Dinamizadora do Festival 
de Matemática Covilhã - Cidade do Pi ou enviado via CTT para o endereço: 

Concurso de Poemas ao Número Pi 
a/c António Jorge Gomes Bento 
Departamento de Matemática 
Universidade da Beira Interior 
6201-001 Covilhã 

 
Artigo 8.º 

Prazo de Entrega 
O prazo de entrega dos poemas é 15 de novembro de 2019.  
Para os trabalhos enviados por correio será considerada a data do carimbo dos CTT. 

 
Artigo 9.º 

Constituição do Júri 
O Júri do Concurso de Poemas ao Número Pi é composto por: 

Maria Regina Gomes Gouveia 
Vereadora com o Pelouro da Cultura da Câmara Municipal da Covilhã/Comissão Dinamizadora; 

Manuel Joaquim Félix da Silva Saraiva  
Professor Aposentado da Universidade da Beira Interior; 

Teresa Duarte Reis 
Escritora e professora aposentada; 

Cristina Caetano 
Coordenadora da Biblioteca Municipal da Covilhã; 

Anabela Gaspar Silvestre 
Escritora. 

 
Artigo 10.º 

Critérios de Avaliação e de Seleção 
A avaliação dos poemas será realizada com base nos seguintes critérios: 

a) Adequação ao tema proposto; 
b) Valor estético da escrita; 
c) Imaginação e criatividade; 
d) Originalidade; 
e) Qualidade literária. 
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Artigo 11.º 
Utilização dos Poemas Premiados 

A Comissão Dinamizadora do Festival de Matemática Covilhã - Cidade do Pi levará a efeito outro 
concurso onde se pretende musicar os poemas premiados, sem quaisquer obrigações em termos de 
direitos de autor. 

 
Artigo 12.º 

Direitos de Autor 
Todos os trabalhos que forem distinguidos pelo júri poderão ser divulgados ou publicados pela 
Comissão Dinamizadora do Festival de Matemática Covilhã - Cidade do Pi, sem quaisquer 
obrigações em termos de direitos de autor. 
Os restantes trabalhos participantes não serão devolvidos, salvo reclamação do autor num prazo 
máximo de 60 dias a contar da data de entrega dos prémios do referido concurso. 

 
Artigo 13.º 

Notificação e Publicitação dos Premiados 
Os premiados serão contactados por correio eletrónico ou telefone, exceto se se justificar outro 
meio. 
Na página cidadedopi.wordpress.com serão colocados os nomes dos premiados e os respetivos 
poemas. 

 
Artigo 14.º 

Prémios 
Serão atribuídos prémios aos três primeiros classificados em cada modalidade.  
Os prémios serão oportunamente anunciados na página cidadedopi.wordpress.com. 
Os prémios serão entregues numa cerimónia pública a realizar no dia 14 de março de 2020, no 
Grande Auditório da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior. 

 
Artigo 15.º 

Casos Omissos 
Os casos omissos e as dúvidas de interpretação destas normas serão resolvidos pelo Júri, não 
havendo direito a recurso das decisões do Júri. 
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