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JOGOS FLORAIS, assim denominados, por se
tratarem das festividades em honra de Flora,
deusa da Primavera, das flores, dos cereais,
das vinhas e das árvores1 frutíferas.

A AAUS vai organizar, tal como em anos anteriores na Semana da
Universidade, os JOGOS FLORAIS. Este ano serão os décimos primeiros.
NORMAS DO CONCURSO
1º - Podem concorrer todos os ALUNOS e PROFESSORES da Universidade Sénior que cumpram o
estipulado nestas normas.
2º - Os trabalhos devem de ser:
a) ORIGINAIS DA AUTORIA DO CONCORRENTE MAS QUE NUNCA TENHAM SIDO
PUBLICADOS.
b) Os interessados podem concorrer a todas as modalidades;
c) Os trabalhos serão entregues sob pseudónimo;
d) Cada trabalho deve indicar o pseudónimo e a modalidade a que concorre.
e) Cada concorrente terá de entregar dois envelopes que recolherá na AAUS:
f) Um envelope grande conterá o trabalho e, no seu interior um outro envelope mais pequeno
com a ficha de inscrição, onde consta a verdadeira identificação do concorrente.
g) Na parte de fora do envelope pequeno deverá constar apenas JOGOS FLORAIS o
pseudónimo e a modalidade a que concorre.
h) Se concorrer com mais que um trabalho, deverá manter o mesmo pseudónimo e entregar
tantos envelopes quanto os temas a que concorre.

Os trabalhos devem ser entregues na AAUS até às 17:00 Horas do dia 31 de Maio de 2018

• Fará parte do Júri, obrigatoriamente, um professor, alunos e representantes da AAUS.
• As deliberações do Júri serão sigilosas e soberanas
• A avaliação é feita pelo júri e será levado em conta - a originalidade, a imaginação, a riqueza
de vocabulário e a correção gramatical.
• A todos os concorrentes será entregue um Certificado de participação.
• Aos vencedores serão entregues um Diploma e um prémio por modalidade na Semana da
Universidade.
• Poderá haver lugar a Menções Honrosas.

Os trabalhos premiados serão apresentados numa cerimónia preparada para o efeito, na Semana da
Universidade e, posteriormente numa exposição, em local adequado.
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MODALIDADES A CONCURSO
POESIA
• Tema livre
O formato a apresentar será: No máximo duas páginas A4. Margem Normal. Tipo de Letra Arial,
Tamanho 12.
PROSA
• Tema livre
O formato a apresentar será: No máximo duas páginas A4. Margem Normal. Tipo de Letra Arial,
Tamanho 12.
(Nestes dois temas deverão ser respeitadas as regras de Formatação, evitando assim a exclusão do
trabalho)
FOTOGRAFIA:
• Tema livre
Máximo três fotografias por tema, tamanho 15 x 20
Nota: As fotografias deverão ter, no verso, uma legenda com o local onde foi tirada e o seu pseudónimo.

ARTES:
• Temas livres
o Bainhas Abertas;
o Lavores em Lã;
o Artes Florais e Decorativas;
o Pintura;
▪ Em Tecido, Tela, Azulejo ou Outra;
Formato: quadrado, retangular ou redondo até tamanho folha A4.

CARICATURAS / CARTOONS
• Tema livre

Formato - Página A4 Vertical ou Horizontal
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