Concurso das Quadras Populares de Santo António 2021
REGULAMENTO
O Grupo Amigos de Lisboa e a Câmara Municipal de Lisboa,
considerando que a devoção a Santo António faz parte integrante
do Património Cultural da Cidade, organizam o Concurso
Quadras Populares de Santo António 2021 que se rege pelas presentes normas.

1ª - As quadras são obrigadas ao seguinte mote, sem alteração de palavras:
“Muito temos de pedir
Ao Santinho milagreiro”
2ª - Podem concorrer todas as pessoas que completem, pelo menos, 15 anos até 30 de Junho de 2021.
3ª - 1. Cada concorrente pode apresentar até um máximo de três quadras;
2. Cada quadra deverá ser apresentada a concurso separadamente, uma em cada folha, nos termos
do disposto no número seguinte.
4ª - 1. Cada quadra concorrente deverá ser escrita em papel A4 e remetida, separada ou conjuntamente,
em sobrescrito normalizado para:
Concurso das Quadras Populares de St.º António 2021
Grupo Amigos de Lisboa
Rua Portugal Durão 58A
1600-187 LISBOA
2. Em cada folha devem constar obrigatoriamente o nome completo, a morada, um número de
telefone para contacto e, facultativamente, e-mail.
3. Serão admitidos a concurso todos os sobrescritos com carimbo dos C.T.T. até 23 de Julho.
5ª - As quadras apresentadas a concurso e aceites nos termos dos números anteriores são apreciadas por
um Júri constituído por:
Presidente do Júri – Representante da Junta Directiva do Grupo Amigos de Lisboa;
1.º Vogal – Representante da Câmara Municipal de Lisboa;
2.º Vogal – Coordenador do Museu de Stº António (Museu de Lisboa)
6ª - 1. O Júri selecciona, até 14 de Agosto, as vinte melhores quadras apresentadas e classifica-as;
2. Aos autores das quadras classificadas em 1.º, 2.º e 3.º lugares são atribuídos, respectivamente, os
prémios de € 500,00 (quinhentos euros), € 450,00 (quatrocentos e cinquenta euros) e € 400,00
(quatrocentos euros). Aos autores das restantes quadras selecionadas são atribuídas Menções Honrosas
e um prémio constituído por publicações do Grupo Amigos de Lisboa.
7ª - 1. Os premiados serão notificados pelo Grupo Amigos de Lisboa;
2. O Grupo Amigos de Lisboa procederá ao pagamento dos prémios monetários acima referidos e ao
envio das publicações.
8ª - Os participantes no Concurso das Quadras Populares de Santo António cedem ao Grupo Amigos de
Lisboa e à Câmara Municipal de Lisboa todos os direitos de Autor, para efeitos de publicação e divulgação
e/ou de utilização comercial.
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