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AFuturePlace 
 

Concurso Poesia / Prosa Poética 
TEMA: “O meu bairro… o meu lugar”  

 
 
 

Regulamento  

 
O concurso de Poesia e Prosa Poética “O meu bairro… o meu lugar” tem como objectivo 
reflectir poeticamente sobre o passado, o presente e o futuro do Bairro Padre Cruz e dos 
seus lugares, através de textos e outras formas criativas propostas pelos seus residentes 
ou visitantes frequentes. O concurso é organizado pela Universidade Nova de Lisboa, 
FCSH, no âmbito do Projecto A-Place – Linking Places through networked Artistic 
Practices, co-financiado pelo Programa Europa Criativa (2019-2023), cujo objectivo é criar 
e reforçar laços entre as pessoas e os lugares que habitam.  

 

Quais os temas do concurso? 

a) Memória(s) do Bairro e dos seus lugares 

Textos, relatos áudio/vídeo ou imagens sobre o passado do bairro e dos seus lugares; 
sobre a construção do bairro; sobre a instalação dos primeiros moradores; sobre lugares 
que tenham desaparecido ou perdido as suas funções; sobre acontecimentos passados 
ou sobre hábitos quotidianos do passado.  

b) O futuro do Bairro 

Textos, relatos áudio/vídeo ou imagens sobre expectativas dos moradores para o futuro 
do bairro, dos seus residentes e das relações entre eles. O que queremos para o futuro do 
bairro? Como vai ser o bairro e a vida no bairro nos próximos anos? Depois da pandemia? 
Que expectativas transformações físicas do bairro (novos edifícios, ruas, jardins), e quais 
as suas possíveis consequências? Como vão ser as relações e a convivência entre os 
moradores do bairro num futuro próximo? E quando as crianças de hoje forem adultos?  
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c) Brincar no Bairro 

Textos, relatos áudio/ vídeo ou imagens sobre brincadeiras de hoje e de ontem, por 
pessoas de qualquer idade.  

d) Viver no Bairro 

Textos, relatos áudio/vídeo ou imagens sobre o dia a dia no bairro e nos seus espaços 
públicos; sobre as atividades que se fazem nas ruas, jardins e espaços comuns do bairro; 
sobre as experiências significativas vividas no bairro, sejam elas positivas ou negativas.   

e) Aprender no Bairro 

Textos, relatos áudio/vídeo ou imagens sobre experiências de aprendizagem dentro e 
fora da escola, por parte de moradores de todas as idades. 

f) Criar no Bairro 

Textos, relatos áudio/vídeo ou imagens sobre experiências de criação artística (graffiti, 
música, dança, teatro ou outras) no e sobre o bairro e os seus lugares e espaços comuns. 

g) Entrar / Sair do Bairro 

Textos, relatos áudio/vídeo ou imagens sobre experiências de mudança de casa, de 
bairro, de cidade, e sobre os sentimentos e emoções associados a essas mudanças.  

h) Conviver no Bairro 

Textos, relatos áudio/vídeo ou imagens sobre a convivência (positiva / neutra / negativa) 
entre pessoas e grupos, incluindo entre grupos de diferentes idades. 

i) Trabalhar no Bairro 

Textos, relatos áudio/vídeo ou imagens sobre experiências de trabalho no bairro. 

j) Empreender no Bairro 

Textos, relatos áudio/vídeo ou imagens sobre actividades comerciais, associativas ou 
outras empreendidas no bairro; iniciativas comunitárias que envolvam espaços, lugares e 
pessoas do bairro. 
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Quem pode concorrer? 

- Residentes no Bairro Padre Cruz 
- Antigos residentes no Bairro Padre Cruz 
- Sócios da Associação AMIGLuz 
- Pessoas que trabalham no Bairro 
- Outros (a indicar pelo concorrente). 

Quais os formatos? 

- Poema 
- Prosa poética 
- Letra musicada (canção, rap, ...) 
- Texto em formato artístico (fotografia, graffiti, texto desenhado, combinação de 

palavras/símbolos/desenhos) 
- Outro (a indicar pelo concorrente). 

Quais os suportes? 

- Físico (papel) 
- Digital (word, pdf, fotografia, gravação video ou gravação audio) 
- Outro (a indicar pelo concorrente) 

 

Como posso inscrever-me?  

No momento de entrega e/ou envio do trabalho deve preencher o formulário de 
inscrição a disponibilizar pela Associação AMIGLuz ou em qualquer outro dos locais de 
recepção dos trabalhos. Também pode solicitar o formulário de inscrição através dos 
emails: Associação AMIGLuz: amigosdaluz18@hotmail.com; Equipa A-Place Lisbon: 
aplacelisbon@gmail.com 

Onde posso entregar o meu trabalho, juntamente com o formulário de inscrição? 

- Na Associação AMIGLuz 
- No Estúdio UNDERGROUND Music 
- Na Escola Primária Aida Vieira 
- Na EB2 Bairro Padre Cruz 
- Na Biblioteca Natália Correia 
- Por email: aplacelisbon@gmail.com 
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Até quando posso entregar? 

Os trabalhos podem ser entregues até ao dia 31 de Julho de 2021. 

Quando saberei os resultados? 

Os resultados serão divulgados a partir do dia 01 de Setembro de 2021. 

Júri (a indicar, em breve)  

O Júri integrará representantes das seguintes organizações / instituições: 
- Equipa A-Place 
- Associação AMIGLuz 
- Biblioteca Natália Correia 
- Agrupamento de Escolas Bairro Padre Cruz  
- Um escritor/poeta/rapper 

 
Os participantes seleccionados poderão frequentar um dos seguintes workshops à 
escolha (a decorrer a partir de Setembro de 2021, em data a anunciar): 

- Curso / workshop de Iniciação à Fotografia 
- Curso / Workshop de Iniciação à Escrita Criativa 
- Curso / Workshop de Iniciação ao Cinema de Animação 
- Curso/ Workshop Técnica e Liderança Desportivas 

Em caso de dúvidas contactar: 

A Associação AmigLuz : amigosdaluz18@hotmail.com 
A Equipa A-Place Lisbon: aplacelisbon@gmail.com 

 

 


