O presente concurso tem como objetivo homenagear a poeta mineira Adélia
Prado – um dos mais brilhantes valores da poesia na literatura nacional.
Seu primeiro livro “Bagagem” foi encaminhado à editora Imago por Carlos
Drummond de Andrade como o “novo fenômeno da natureza poética”.
...”Minha tristeza não tem pedigree,
já a minha vontade de alegria,
sua raiz vai ao meu mil avô.
Vai ser coxo na vida, é maldição pra homem.
Mulher é desdobrável. Eu sou.” (Bagagem, p.23)
Sua lucidez, na beleza de cada verso, encantou o mundo, levando-o a
conhecer Divinópolis – terra do Divino, seu berço natal.

REGULAMENTO
1 - Os trabalhos concorrentes deverão ser inéditos para contos, crônicas e
poesia, podendo cada qual concorrer em um único gênero. O Tema é livre.
2 - O uso de pseudônimo é obrigatório. O concorrente deverá mandar dentro
de um envelope fechado os dados essenciais: o título da obra, o pseudônimo
usado, o nome literário e o nome oficial, endereço completo com CEP, o
número do telefone com código de área de DDD, o número do documento de
identidade, respectivo órgão emissor. O envelope fechado, contendo os dados
solicitados, deverá conter do lado de fora o nome do concurso, o gênero a que
concorre e o pseudônimo do autor.
3 - Os originais em três vias contendo apenas pseudônimo, deverão ser
enviados em um só envelope para a
Academia Feminina Mineira de Letras,
Rua Timbiras, 1.560 – Lourdes
CEP. 30140-061 – Belo Horizonte/MG
Neste envelope deverão constar o nome do trabalho e o gênero a que concorre
o candidato.
4 - Cada concorrente poderá inscrever apenas um trabalho.
5 - As comissões julgadoras serão compostas por três escritores designados
pela Presidente da Academia Feminina de Letras.
6 - As inscrições ficarão abertas do dia 25 de abril a 31 de maio, valendo nesta
data o carimbo do correio.

7 - As decisões da Comissão julgadora são irrecorríveis.
8 - Os casos omissos serão resolvidos pelas Presidentes da Academia
Feminina Mineira de Letras e da Academia Mineira de letras.
9 - O resultado será divulgado em 15 de setembro por via online.
10 - Os diplomas e medalhas serão entregues em sessão solene na Academia
Mineira de Letras no dia 27 de setembro, às 19h30.
Belo Horizonte, 20 de março de 2019
Maria Elisa Chaves Machado
Presidente da Academia Feminina Mineira de Letras
Atenção: O blog apenas serve como veículo de divulgação do concurso.
Dúvidas, informações sobre este concurso devem ser encaminhadas a
angelatogeiro48@gmail.com

