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LUSITANÍADAS 2021 
 
   
 

REGULAMENTO 

 

1. Apresentação 

Este projeto foi concebido no ano letivo de 2015/2016 e nasceu da ideia de unir toda a 
comunidade escolar dos cursos de língua e cultura portuguesas (L.C.P.) num evento de 
confraternização que reunisse uma vertente desportiva e uma vertente cultural, numa 
primeira fase na região norte da Alemanha e, posteriormente, perspetivando o 
alargamento a outros estados alemães. 

 
A sua 5.ª edição, inteiramente online, irá decorrer no sábado, dia 12 de junho de 2021, 
em canal próprio da CEPE Alemanha no Youtube. 

 

2. Objetivos 

- Incentivar à frequência dos cursos EPE, ao empenho e ao estudo dos alunos;  
  

- Promover a língua e a cultura portuguesas e valorizar o trabalho em contexto de sala de 
aula;  
 

- Promover a cidadania e o espírito de grupo, difundindo a arte e a cultura portuguesas;  
  

- Divulgar os cursos EPE junto das comunidades / localidades e aprofundar a relação de 
amizade e de cooperação entre alunos e professores das diferentes cidades 
participantes. 

 
  

3. Participantes 
  
Todos os alunos que frequentam os cursos de L.C.P. do EPE Alemanha. 
 
  

4. Categorias a Concurso 
 

- Canto;  
- Dança;  
- Leitura;  
- Teatro;  
- Instrumento musical; 
- Habilidades desportivas. 
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4.1. Canto - As canções devem ser em língua portuguesa, originais ou covers. Podem 
ser acompanhadas por instrumento musical próprio ou pelo instrumental original 
somente. 

 
4.2. Dança - Aceita-se qualquer género, mas, preferencialmente, acompanhado de 
música lusófona. 

  
4.3. Leitura - Leitura expressiva de um texto de qualquer género literário (narrativo, 
poético ou dramático). 

  
4.4. Teatro - Peças/Sketchs em língua portuguesa de qualquer género dramático 
(comédia, farsa, drama, etc). 

  
4.5. Instrumento musical - Será aceite qualquer tipo de instrumento musical e a escolha 
da melodia (original ou não) ficará ao critério do aluno. 

  
4.6. Habilidades desportivas - todo o tipo de habilidades reveladoras de talento (bicicleta, 
skate, toques com bola, hipismo, patinagem artística, ginástica artística, etc). 
 

  
5. Material e duração 

  
Todos as participações deverão ser registadas em formato vídeo (HD1080 - gravado 
horizontalmente). 
  
5.1. Todos os ficheiros não deverão ultrapassar os 4 minutos, preferencialmente. 
5.1.1. Na categoria “Teatro” as peças/Sketchs poderão atingir até 6 minutos. 
 
  

6. Prazo e Envio 
  
Todos os suportes deverão ser enviados até dia 31 de maio de 2021 para o email 
lusitaniadas@gmail.com com os seguintes dados: 
 

• Nome completo do(s) participante(s); 
• Idade e curso/localidade; 
• Morada; 
• Contacto telefónico; 
• Email; 
• Nome do professor do curso. 

  
Nota: mencionar a categoria a concurso no “assunto” do email. 
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7. Os concorrentes transmitem aos promotores desta iniciativa os direitos autorais sobre 
todas as criações que apresentem no âmbito do presente concurso, para publicação no 
blogue da CEPE Alemanha e do jornal Portugal Post. Para esse efeito terão de 
mencionar o seguinte no corpo da mensagem de email através da qual enviarão os 
materiais a concurso: 

“Declaro que autorizo/não autorizo os promotores das Lusitaníadas a utilizarem as 
imagens dos números a concurso, transmitindo-lhes, para esse efeito, os direitos 
autorais.” 

 
8. Critérios de Seleção 

  
Todos os ficheiros enviados pelos candidatos serão sujeitos a uma pré-seleção com 
base nos seguintes critérios: 
  
- Qualidade do desempenho; 

 - Originalidade; 
 - Criatividade; 
 - Expressividade. 
  

8.1. Os candidatos selecionados serão informados atempadamente por correio 
eletrónico.  

  
 

9. Júri 
  

O júri será composto por jurados de todas as áreas a concurso. 
 

  
10. Prémios 

  
Todos os participantes receberão um certificado de participação e serão premiados os 
melhores candidatos em cada categoria a concurso com cheques-brinde no valor de 100€ 
(cem Euros). Os vencedores serão anunciados no final do espetáculo. 

	

	


