Regulamento
XV Concurso de Quadras
Âmbito
A Associação Cultural e Recreativa Pedaços de Nós vai levar a efeito, em colaboração
com a Comissão de Festas Sebastianas/2017, o XV Concurso de Quadras Populares,
destinado a todos os que nele queiram participar, desde que cumprindo os requisitos do
presente regulamento.
2. Tema
Neste concurso, podendo ser abordados outros motivos relativos a Freamunde,
será dada primazia às quadras que versarem sobre as FESTAS SEBASTIANAS.
Os concertos das bandas de música, a iluminação que é de grande valor decorativo, a
majestosa procissão, o cortejo alegórico com inúmeros carros de índole artística, as
exposições culturais, as vacas de fogo, e o “mel” (brincadeira com água que os
folgazões utilizam para se molharem mutuamente, quando já começa a despontar um
novo dia), são motivos que podem ser abordados pelos concorrentes.
3. Regras de elaboração das Quadras
3.1 As quadras deverão ser inéditas;
3.2 As quadras devem ser em redondilha maior (sete sílabas);
3.3 As quadras devem ser apresentadas dactilografadas ou escritas a computador;
3.4 As quadras devem ser assinadas com pseudónimo.
4. Participação
4.1 Cada concorrente deverá apresentar as quadras numa folha A4 em quadruplicado;
4.2 As quadras devem ser enviadas num sobrescrito sem remetente, o qual deve conter
um envelope fechado com o pseudónimo no rosto e no interior deverá constar a
identificação, morada e telefone ou outro contacto;
4.3 É vedada a participação no concurso a elementos dos Órgãos Sociais desta
Associação
4.4 As quadras devem ser enviadas para:

Associação Cultural e Recreativa Pedaços de Nós
Rua do Comércio, 105
4590-344 Freamunde

5. Calendarização
Só serão admitidas a concurso as quadras rececionadas até ao dia 02 de Junho de 2017
ou com o carimbo dos CTT desta data.
6. Júri
O júri é constituído por 3 elementos de reconhecido mérito e competência.
7. Prémios
1º. Prémio: – 250,€ em numerário
2º. Prémio: – LED 24”
3º. Prémio: – Tablet 10”
7.1 Aos 3 premiados serão atribuídos também Peça em porcelana e Diploma com a
respetiva quadra gravada
7.2 Menções Honrosas: as que o júri entender por bem atribuir.
7.3 A cada Menção Honrosa serão atribuídos: 1 Peça em Porcelana e Diploma com a
respetiva quadra gravada.
8. Divulgação dos vencedores e Entrega de Prémios
A organização deste concurso informará os autores premiados e indicar-lhes-á a data e
local de entrega dos prémios. Solicitamos aos concorrentes distinguidos com prémios
ou menções honrosas que estejam presentes ou se façam representar por alguém
devidamente identificado, no acto de entrega dos prémios, uma vez que, para além
do gosto que teremos em recebê-los e dar-lhes a conhecer a nossa Terra e as atividades
desta Associação, o tipo de prémio que oferecemos acarreta despesas e transtorno a esta
Coletividade.
9. Esclarecimentos
Para qualquer esclarecimento os interessados poderão ligar para os seguintes números:
965 426 520 – 919 472 232 – 913 279 702 – 935 274 800
Ou consultar o site www.pedacosdenosfreamunde.com.pt

A Presidente da Direção

Maria Luísa Alves Carneiro Tojal

