AFuturePlace
Concurso Poesia / Prosa Poética
TEMA: “O meu bairro… o meu lugar”
Formulário de inscrição

Nome:

Idade:
Contacto telefónico:
E-mail (opcional):
Frequenta algum nível de ensino? Se sim, qual?

Identifique o estabelecimento de ensino (se for o caso)

Qual a sua profissão (opcional)
É sócio da AMIGLuz?
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Assinale, na coluna da direita, o tema (ou temas) em que se enquadra o trabalho:

Temas
Memória(s) do Bairro e dos seus lugares
O futuro do Bairro
Brincar no Bairro
Viver no Bairro
Aprender no Bairro
Criar no Bairro
Entrar / Sair do Bairro
Conviver no Bairro
Trabalhar no Bairro.
Empreender no Bairro
Outro. Qual?
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Quem sou?
Residente no Bairro Padre Cruz
Antigo residente no Bairro Padre Cruz
Sócio da Associação AMIGLuz
Trabalho no Bairro
Outro (a indicar pelo concorrente)

Qual o formato e o suporte do trabalho?

Formato
Poema
Prosa poética

Letra musicada (canção, rap, ...)
Texto em formato artístico
(fotografia, grafitti, texto
desenhado, combinação de
palavras/símbolos/desenhos)
Outro (a indicar pelo concorrente).

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

Assinale na coluna da direita o(s) Workshop(s) que gostaria de frequentar? Escolha por
ordem de preferência usando 1 para o que lhe interessa mais e depois 2, 3, 4 para os
seguintes:
Gostaria de frequentar um dos seguintes workshops
(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
Outros áreas de interesse (a indicar)

Os trabalhos devem ser entregues até ao dia 31 de Julho de 2021, nos locais indicados no
Regulamento.
Os resultados serão divulgados a partir de 01 de Setembro de 2021.
Em caso de dúvidas contactar:
A Associação AmigLuz : amigosdaluz18@hotmail.com
A Equipa A-Place Lisbon: aplacelisbon@gmail.com
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