
Concurso Quadras Populares 2017 

Junho é o mês dos Santos Populares.  
Santo António a 13, São João a 24 e São Pedro a 29. 

 

Sardinha assada, bailes pelas ruas, manjericos e versos populares: assim é a tradição 

portuguesa no mês de junho. 

 

REGULAMENTO 

 As professoras Rosa Störmer e Teresa Santos, organizam o Concurso Quadras Populares 2017 

que se rege pelas presentes normas de participação.  

 

1ª - As quadras a concurso devem incluir a seguinte palavra: manjerico, pelo menos uma vez. 

2ª - Podem concorrer todos os alunos dos 7 aos 17 anos, de todas as áreas consulares da 

Alemanha, dos Cursos de Língua Portuguesa e que completem, pelo menos, 17 anos até ao dia 

4 de junho de 2017.  

3ª -  1. Cada aluno pode apresentar até um máximo de três quadras; 

        2.  Os alunos com idades compreendidas entre os 7 e os 8 anos podem apresentar um 

desenho alusivo ao tema. 

4ª –  1. Cada quadra concorrente deverá ser escrita em Língua Portuguesa e enviada para o 

seguinte Email: santos.populares2017@web.de 

          2. No E-mail devem constar obrigatoriamente o nome completo, a data de nascimento, o 

curso que frequentam, e, um número de telefone para contacto.  

           3. Serão admitidos a concurso todas as participações até 19 de junho 2017.  

5ª - As quadras apresentadas a concurso e aceites nos termos dos números anteriores, são 

apreciadas por um Júri constituído por o escritor Armando Martins, a professora Cristina 

Santos e o Sr. Fernando da Associação Luso-Galega. 

6ª - 1. O Júri seleciona, até ao dia 22 de junho, as três melhores quadras e desenhos 

apresentados e classifica-os;     

      2. Aos autores das quadras classificadas em 1.º, 2.º e 3.º lugar são atribuídos, 

respetivamente, os prémios de 40 manjericos (€), 2 bilhetes para o cinema e um USB Stick. 

      3. Aos autores das restantes quadras selecionadas são atribuídos prémios de participação. 

       4. Os alunos participantes serão divididos e avaliados, segundo as idades seguintes: dos 7 
aos 12 anos e dos 13 aos 17 anos, havendo para cada divisão/faixa etária o mesmo número de 
prémios. 

      5. Os resultados serão enviados para os serviços de apoio ao ensino de cada área consular 

no dia 28 de junho. Os vencedores serão também informados através de E-mail ou contacto 

telefónico.                                                                                                                                   


