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Preâmbulo 

 O Centro Qualifica da Escola Profissional Amar Terra Verde organiza o presente concurso de quadras no espírito 

dos objetivos propostos no Plano Nacional de Leitura, no pressuposto de que a progressão ao nível das 

capacidades de escrita e de leitura assume, na sociedade contemporânea, um potencial de desenvolvimento e 

incremento das capacidades de intervenção cívica, para além de configurar uma componente formativa de crucial 

importância para todos os adultos motivados para adquirir ou melhorar as suas competências de literacia ao 

longo da vida. 

 

Artigo 1º - Poderão ser apresentados a concurso trabalhos cujos autores sejam cidadãos maiores de idade, 

residentes em território nacional à data estipulada para apresentação dos trabalhos. 

 

Artigo 2º - As quadras apresentadas deverão obedecer ao tema: o Natal. 

 

Artigo 3º - Cada concorrente poderá enviar um número ilimitado de quadras, sendo, no entanto e para efeitos de 

apreciação pelos elementos do Júri, cada uma delas considerada isoladamente. 

 

Artigo 4º - Os trabalhos deverão ser enviados até ao dia 4 de dezembro (carimbo do correio) para Escola 

Profissional Amar Terra Verde, ao cuidado do Centro Qualifica, Praça das Comunidades Geminadas, número 1, 

Apartado 40, 4731 - 909 Vila Verde. 

 

Artigo 5º - Os trabalhos deverão ser assinados com um pseudónimo, de forma a ser apreciados sob anonimato 

pelos jurados, e deve ser disponibilizado um contacto telefónico para comunicação dos resultados do concurso 

aos vencedores.  
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Artigo 6º - Conjuntamente com os trabalhos deverão ser fornecidos, em folha à parte, os seguintes dados: 

identificação do concorrente; morada; idade, telefone para contacto. 

 

Artigo 8º - Os trabalhos que não obedeçam ao estipulado nos artigos anteriores serão automaticamente 

eliminados. 

 

Artigo 9º - O Júri será constituído por pessoas de reconhecida idoneidade e competência a designar pela 

organização. 

 

Artigo 10º - Serão atribuídos os seguintes prémios: 1º Prémio – Cabaz de Natal; Duas Menções Honrosas – 

Serigrafia e Bolo Rei. 

 

Artigo 11º - Os resultados do concurso serão divulgados em dezembro de 2020 antes do dia 24, sendo os prémios 

entregues em data a definir. 

Artigo 12º - Todos os casos omissos ou não previstos no presente Regulamento serão decididos pelo Júri. 

 

Vila Verde, 4 de novembro de 2020 

 

O Centro Qualifica da EPATV 

  

 

 


