Regulamento
1 . Objetivo e destinatários

3 . Prazos e envio

Os CTT - Correios de Portugal (CTT) e a Autoridade Nacional de Comunicações
(ANACOM) promovem o concurso “A melhor carta” que tem por objetivo estimular
nos jovens este género de escrita. Para participar, basta escrever uma carta com o
seguinte tema:

A data limite de receção das cartas é 13 de fevereiro de 2015 (data de carimbo do
correio). Os trabalhos têm de ser enviados por correio, para um dos seguintes
endereços:

“Escreve uma carta a descrever o mundo onde gostarias de crescer”
Os participantes devem residir em Portugal e ter entre 9 e 15 anos de idade
completados até 31 de janeiro de 2015. A participação é a título individual, estando
assim excluídas participações coletivas. Serão considerados dois escalões etários:
∙
∙

4. Júri
O júri do concurso será constituído por três elementos: um representante dos CTT,
outro da ANACOM e um terceiro elemento ligado à escrita ou ao tema.

5. Prémios e divulgação dos resultados
O vencedor de cada escalão receberá como prémio um Tablet no valor de 700 euros
aproximadamente.

Dos 9 aos 11 anos.
Dos 12 aos 15 anos.

2. Requisitos obrigatórios na apresentação dos trabalhos

No caso de a carta vencedora ter sido enviada através de um estabelecimento de
ensino, o respetivo professor e escola receberão igualmente um prémio: uma coleção
de livros de prestígio dos CTT e um software educativo, respetivamente.

A composição deve:
∙ ser escrita em língua portuguesa;
∙ ter entre 300 e 800 palavras;
∙ ser recente, inédita e em forma epistolar, seguindo a estrutura de uma carta.
∙ respeitar o novo acordo ortográfico.

Uma das cartas vencedoras, escolhida pelo júri, será traduzida e enviada para a
União Postal Universal (UPU) para participar no concurso internacional promovido por
esta organização.

A carta deverá estar identificada com nome completo, data de nascimento, morada e
fotocópia do cartão de cidadão, bilhete de identidade, passaporte ou cédula pessoal
do concorrente.

Fátima Aragão Botelho

Miguel Salema Garção

Diretora de Apoio ao Conselho da ANACOM

Diretor de Comunicação Institucional dos CTT

Os prémios serão entregues durante as comemorações do Dia Mundial dos Correios
em outubro de 2015. A partir de maio de 2015, os vencedores serão avisados por
carta. Os resultados deste concurso poderão ser consultados nos sitios dos CTT e da
ANACOM ou através dos seguintes contactos em baixo:

CTT
Comunicação
Av. D. João II nº 13 - 7º
1999-001 LISBOA

ou

ANACOM
Direção de Comunicação e Imagem
Av. José Malhoa, 12
1099-017 LISBOA

