
 

I Concurso Internacional de Poesia Sacra  

Salmos Modernos 

 

EDIÇÃO/2019  

REGULAMENTO 

A Associação Céu do Brasil torna pública, para conhecimento dos interessados, a 

abertura das inscrições para o 1 Concurso Internacional de Poesia Sacra Salmos 

Modernos - Edição/2019.  

Associação Céu do Brasil promove a cultura brasileira. Nossa cultura é 

sustentada pela língua de herança – a língua portuguesa – manifestações populares 

e uma herança cultural religiosa.  A grande maioria é baseada na crença da fé cristã, 

levada pelos portugueses, suecos e outros países ibéricos. 

 I - DO CONCURSO 

Art.1º. O 1 Concurso Internacional de Poesia Sacra Salmos Modernos - Edição 2019 

tem a finalidade de premiar autores, escritores e compositores nas categorias 

Poesia.   

Tema: Bondade e Fidelidade 

II - DOS CONCORRENTES 

Art.2º. Poderá participar do concurso qualquer pessoa maior de 18 anos, residente 

no exterior ou não, desde que utilize a língua portuguesa. É vedada a participação 

aos menores de 18 anos. 

§1º Os concorrentes poderão inscrever um poema de sua autoria, obrigatoriamente 

inédito. 

§2º Fica vetada a participação, a qualquer título, da diretoria da Associação Céu do 

Brasil e apoiadores do Concurso.  

 



III - DA INSCRIÇÃO E DO PRAZO  

Inscrição: A partir de 20 de fevereiro e o encerramento 30 de junho de 2019. Os 

poemas deverão ser enviados pelo e-mail: contatosalmosmodernos@hotmail.com    

ou concursosalmosmodernos@hotmail.com  

título da obra; 

1. Encaminhar por e-mail a ficha de inscrição padrão do projeto com a biografia 

e o comprovante de pagamento. 

Em outro arquivo, separado, o título e o texto. O texto deve ser identificado APENAS 

com um pseudônimo que não identifique o autor e nem o nome abreviado. Cada 

autor pode participar somente com um poema por inscrição.  Cada autor poderá 

fazer até 03 inscrições.   

A inscrição é RS 100,00 (cem reais) para autores no Brasil e CH 30,00 (Trinta 

francos suíços) para autores em outros países.  

Depósito da Taxa de inscrição  

Em Genebra: 

Désignation du compte : Association Céu do Brasil  

Numéro de compte  14- 931837-3  

IBAN: CH53 0900 0000 1493 1837-3  

BIC: POFICHBEXXX  

No Brasil: 

Blenda Elizabeth Bortolini Barros  

Banco Santander   

Agência: 3884  

Conta corrente: 01003727-1  

Foto do comprovante por e-mail:  

Via Western Union  

A/C Nome Blenda Elizabeth Bortolini – Presidente da Associação Céu do Brasil   

Cidade Genebra - Suiça 

Foto do comprovante por e-mail:  

 

mailto:contatosalmosmodernos@hotmail.com


Todos os dois arquivos devem ser enviados em um único e-mail.  

IV - DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS  

Art.3º.  Os trabalhos deverão ser apresentados em Word, com máximo de 20 linhas, 

com a fonte Times New Roman, em tamanho 12, espaço 1,5.  

Art.4º. O número de participantes é ilimitado. Serão selecionados 30 textos para 

avaliação da comissão de júri. À medida que os textos chegarem, serão analisados 

pela diretoria da Associação Céu do Brasil. Os textos selecionados na triagem serão 

separados sem o nome do autor, apenas o pseudônimo diferente do nome do autor 

para que o júri possa emitir uma nota.  

Art.5º. Todo autor é proprietário dos direitos autorais do(s) texto(s) por ele 

enviado(s). 

Art.6º. Aspectos da obra que serão avaliados: 

a- Tema 

b- Estrutura do texto 

c- Correção linguística 

d- Criatividade, originalidade  

Os textos receberão notas de zero a 10 e somados os pontos de cada um,  quem 

tiver mais pontuação teremos o ganhador do concurso.   

V - DA PREMIAÇÃO  

1º lugar troféu Harpa dourada e diploma  

2º lugar medalha e diploma 

3º lugar medalha e diploma 

VI - DA COMISSÃO JULGADORA  

Art.14º. A avaliação dos poemas será feita por uma Comissão Julgadora, composta 

de 03 (três) Presidentes de Academias de Letras, com sede em Portugal, na Suíça 

e no Brasil e 01 jornalista e teólogo. Convidaremos os presidentes reconhecidos na 

categoria para escolha do poema.  

Art.15º. As Comissões Julgadoras poderão escolher até 30 poemas para menção 

honrosa.  



Art.16º. O processo passará por três etapas seguindo os critérios seguintes.  

Art.17º. As Comissões Julgadoras terão um prazo máximo de 30 (trinta) dias, a 

contar dos envios dos poemas para nomeação dos textos escolhidos. Os textos 

serão passados por uma primeira seleção, antes de encaminhar para a comissão 

julgadora: 

• Academia Brasileira de Escritores -  

            Dr e Professor João Paulo Vini  

• Académie de Lettres et Artes Luso -Suisse 

Augusto Lopes 

Jornalista do Jornal Luso.eu na Bélgica, Jornal Gazeta Lusófona (Suiça) e 

Jornal BOM DIA Luxemburgo  

Presidente da Academia ALALS Académie de Lettres et Artes Luso -
Suisse 
Membro de l'Association Portugaise d'Écrivains (Portugal)  
Membro Correspondante de l’Union Brésilienne d'Écrivains (Brasil)  
Membro de l' Associazione Culturale Internazionale Mandala (Itália) 
Embaixador das Arte e letras, de la Divine Académie Française des Arts 
Lettres et Culture (Paris, França) 
 

• Marcelo Ferreira – Jornalista  

            Editor  

• Dr Rodrigo Silva  

           Arqueólogo e Historiador e Doutor em Teologia  

É doutor em Teologia Bíblica pela Pontifícia Faculdade de Teologia N. S. 

Assunção (SP), com pós-doutorado em arqueologia bíblica pela Andrews 
University (EUA). É graduado em Teologia e filosofia e mestre em Teologia 

Histórica. Doutorado em arqueologia clássica pela USP.  

Participou de diversas escavações no Oriente Médio e hoje leciona 

arqueologia e Teologia no UNASP – Universidade Adventista de São Paulo 

– campus Engenheiro Coelho, SP, além de dirigir o Museu de Arqueologia 

Bíblica Paulo Bork sediado no mesmo campus. É também o autor dos livros: 

“Eles criam em Deus”, “escavando a verdade” e “a arqueologia e Jesus” 

(CPB). É apresentador do programa Evidências da TV Novo Tempo, desde 

seu início em 2007 

http://hotmart.net.br/show.html?a=U2407130a&src=PProdrigo
http://www.portaldopastor.com.br/2013/11/sermoes-hernandes-dias-lopes.html


 

VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS   

Art. 19º. O anúncio será feito na página do Salmos Modernos oficial no dia 

30.05.2019.  

Art.20º. Fica eleito o Foro da comarca de Genebra, para quaisquer dúvidas ou 

controvérsias oriundas do presente Regulamento. 

 

Apoios: 

 

 

 

 

 

 

https://www.divulgaescritor.com/products/i-concurso-internacional-de-poesia-sacra-

salmos-modernos/ 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.divulgaescritor.com%2Fproducts%2Fi-concurso-internacional-de-poesia-sacra-salmos-modernos%2F&data=02%7C01%7C%7Cb0041a55da1449e1c09108d6aa17d3ec%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636883416643102604&sdata=xdXD%2B1%2FWuMBLxyYyOAbSC%2FMS6h2HYqkybEWiSujXevE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.divulgaescritor.com%2Fproducts%2Fi-concurso-internacional-de-poesia-sacra-salmos-modernos%2F&data=02%7C01%7C%7Cb0041a55da1449e1c09108d6aa17d3ec%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636883416643102604&sdata=xdXD%2B1%2FWuMBLxyYyOAbSC%2FMS6h2HYqkybEWiSujXevE%3D&reserved=0


 

Ficha de inscrição: 

1 Concurso de Poesia Sacra Salmos Modernos 

Tema: A bondade e a fidelidade 

Nome Completo:  _____________________ __________________________________________________ 

Nome artístico __________________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ____________________________________________________________________ 

Documento de Identidade/ Passaporte _____________________________________________________ 

Endereço:   ____________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Qual país / Estado/ cidade que você mora __________________________________________________ 

Telefone/ Celular:_________ ______________________________________________________________ 

E-mail:_________________ _______________________________________________________________ 

Estará presente no lançamento? _______________ ___________________________________________ 

Como ficou sabendo do Projeto Salmos Modernos? __________________________________________   

Título do Poema:________________________________________________________________________ 

ORIENTAÇÕES FINAIS: 

1° Endereços eletrônicos principais: contatosalmosmodernos@hotmail.com  ou 

concursosalmosmodernos@hotmail.com  

2° Aguarde um contato da parte da Associação Céu do Brasil para confirmação do recebimento 

do texto e sua inscrição. Sugerimos que ganhador esteja presente no dia da premiação ou 

representado por alguém.   

 

mailto:contatosalmosmodernos@hotmail.com

