Universidade do Tempo Livre - ANAI

CONCURSO “Amor rima com chocolate”

Convívio de S. Valentim
Concurso
“AMOR RIMA COM CHOCOLATE”

… de chocolate o amor é feito, de chocolate bate o meu coração…

Que queres que te diga, além de que te amo, se o que quero dizer-te é que te amo?
Fernando Pessoa

REGULAMENTO
1. Objetivos
São objetivos da ANAI:
- proporcionar à pessoa idosa a prática de atividades que possibilitem fortalecer a sua participação
social, usufruir de uma vivência consentânea com o seu processo de envelhecimento, permitindo-lhe o
pleno exercício da sua condição de cidadão.
Na sequência destes objetivos, propõe-se organizar atividades que promovam a solidariedade, a cultura, a criatividade, a alegria, proporcionando o bem-estar e facultando assim o estabelecimento de laços
de fraterna Amizade e Companheirismo.
Neste âmbito, e para assinalar o dia de S. Valentim, é lançado o presente concurso.

2. Destinatários do concurso
Alunos da UTL da ANAI; Associados da ANAI e da APRe!

3. Como concorrer
Escreva uma carta de amor a alguém que ama. Esta carta, com um título apelativo, deverá conter as
palavras amor e chocolate.



Até às 17 h do dia 10 de Fevereiro de 2022, envie*, 3 exemplares impressos em papel A4, com
uma página inicial reservada ao título e pseudónimo do autor (criado especialmente para este concurso). Juntar um envelope (fechado) que tenha, dentro, o nome do autor e data de nascimento, o pseudónimo, o endereço postal, contacto telefónico e endereço de e-mail (se tiver) e, por fora, o título e o
pseudónimo.

15h00



Cada concorrente poderá submeter mais do que uma carta.
Os trabalhos submetidos não serão devolvidos.

SALÃO NOBRE DA UTL

4. Prémios

- Leitura das cartas premiadas
- Distribuição dos prémios
- Lanche convívio [contribua c/ um doce ou salgado]

a. Serão atribuídos 2 prémios:
1º Prémio - Voucher no valor de 20 euros para refeição a dois no Restaurante “Sabor & Arte”.
2º Prémio - Uma caixa de bombons.
b. Os nomes dos vencedores serão divulgados no dia 14 de Fevereiro de 2022, na UTL, durante o
Convívio de S. Valentim. A entrega dos prémios terá lugar durante este convívio.
c. O Júri será constituído por três elementos. As decisões do júri são irrefutáveis.

* Por correio ou entrega pessoal na UTL/ANAI - Rua Pedro Monteiro, 68 3000-329 Coimbra
Telefone: 239826030 Telemóvel: 969831538
ANAI / Universidade do Tempo Livre
Rua Pedro Monteiro, 68 3000-329 COIMBRA
239 826 030 / 969 831 538
anaigeral@sapo.pt
www.anai.pt

INSCRIÇÕES ATÉ 10 DE FEVEREIRO

