
 
 

 

 

 
 

Concurso de Poesia 

“Continua o poema Pedra Filosofal de António Gedeão” 

Regulamento 

No âmbito do programa Cientificamente Provável (dinamizado a nível nacional pela Rede de 

Bibliotecas Escolares) e, ainda, do Ano Internacional da Tabela Periódica dos Elementos Químicos 

2019, proclamado pelas Nações Unidas, o Clube de Ciências Físico-Químicas e a Biblioteca da Escola 

Secundária Jaime Moniz promovem, conjuntamente com o Centro de Química da Madeira, o 

Concurso de Poesia “Continua o poema Pedra Filosofal de António Gedeão”. 

Objetivos 

Para além de uma chamada de atenção sobre a importância da Ciência, e da Química em particular, 

para a sociedade e para o seu desenvolvimento mais sustentado, são ainda objetivos deste concurso 

a promoção de hábitos de leitura e escrita entre os jovens, bem como a estimulação da sua 

criatividade.  

Condições de admissão 

Podem concorrer todos os alunos da Escola Secundária Jaime Moniz, integrados num único escalão.  

Natureza dos trabalhos 

O género literário elegível é a poesia em língua portuguesa. Os alunos deverão prolongar o poema 

“Pedra Filosofal” de António Gedeão, atendendo à evolução científica e tecnológica posterior à 

publicação do mesmo, em 1955. Os trabalhos não deverão ultrapassar as 200 palavras. Os poemas 

serão, posteriormente, apresentados numa sessão na Biblioteca da Escola, através da sua leitura e 

apresentação dramatizada ou musicada dos mesmos. 

Participação 

Os alunos podem concorrer individualmente ou em grupos de, no máximo, 5 elementos. Cada aluno, 

ou grupo de alunos, só poderá apresentar um trabalho. 

Critérios de admissão 

Os trabalhos, obrigatoriamente inéditos, deverão ser enviados para o e-mail: 

concursoanotabelaperiodica@gmail.com 

 Os trabalhos terão que ser apresentados em formato A4, com caracteres Times New Roman, corpo 

12, espaçamento 1,5, com a identificação do(s) autor(es), ano, turma e um contacto telefónico. 



 
 

 

 

 
 

Prazos 

O concurso rege-se pelos seguintes prazos: 

a) Lançamento do Concurso: 14 de janeiro;  

b) Receção de Poemas: de 1 de fevereiro a 15 de março; 

c) Análise e seleção dos poemas para serem apresentados na sessão da Biblioteca: de 16 

de março a 29 de março;  

d) Sessão de apresentação dos poemas na Biblioteca da Escola. Divulgação dos 

vencedores:  29 de abril, pelas 15h00 horas. 

Direitos de utilização 

Ao participarem neste concurso, os autores autorizam a divulgação e publicação (quer em suporte 

papel, quer em formato eletrónico), de forma gratuita, dos poemas, quer durante o concurso, quer 

posteriormente, em qualquer atividade desenvolvida pela Escola Secundária Jaime Moniz ou pelo 

Centro de Química da Madeira.  

Prémios 

Os prémios a atribuir aos três primeiros classificados serão anunciados oportunamente. 

Todos os concorrentes receberão diplomas de participação.  

O júri poderá não atribuir os prémios, desde que entenda que nenhum dos trabalhos apresentados 

revela qualidade suficiente para ser distinguido. 

Constituição do júri 

O júri será constituído por três pessoas: 

a) um docente de Português da Escola Secundária Jaime Moniz;  

b) um investigador do Centro de Química da Madeira;  

c) um poeta/escritor. 

Casos omissos 

Os casos omissos e as dúvidas de interpretação deste regulamento serão resolvidos pelo júri. 

Não haverá recurso das decisões do júri. 
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