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1. Âmbito 

O Gentes CLDS-4G de Moimenta da Beira, em parceria com as Juntas de Freguesia do 

Concelho de Moimenta da Beira, vai levar a efeito o I Concurso de Quadras de São Martinho, 

destinado a pessoas com 65 ou mais anos, residentes no concelho de Moimenta da Beira. Este 

concurso está inserido na atividade 18 do Eixo 3 - Promoção do envelhecimento ativo e apoio à 

população idosa, que pretende a estimulação cognitiva dos participantes. 
 

2. Tema 

Neste concurso, as quadras deverão ser alusivas aos festejos do “Dia de São Martinho” 

ou aos tradicionais magustos, não sendo excluídas quadras que refiram temas diferentes.  
 

3. Regras de elaboração das Quadras 

3.1. As quadras deverão ser inéditas;  
3.2. Deverão apresentar no máximo um conjunto de 4 quadras; 
3.3. Podem ser manuscritas, dactilografadas ou escritas a computador; 
3.4. Deverão ser entregues juntamente com o nome, idade e localidade do autor.  

 
 

4. Participação 

 Cada concorrente só poderá participar com um poema. Para participar, os concorrentes 

deverão fazer chegar as suas quadras ao Gentes CLDS-4G de Moimenta da Beira por qualquer 

meio que lhes seja conveniente. Poderá também solicitar que as mesmas sejam recolhidas pela 

equipa do Gentes CLDS-4G de Moimenta da Beira. 
 

5. Calendarização 

 Serão admitidas a concurso todas as quadras que cheguem à equipa do Gentes CLDS-4G 

de Moimenta da Beira, até dia 5 de novembro de 2020. 
 

6. Avaliação 

A avaliação será efetuada através da rede social Facebook, pela contabilização das 

reações às quadras publicadas. Estas serão publicadas de forma anónima na página de Facebook 

do Gentes CLDS-4G de Moimenta da Beira no dia 6 de novembro de 2020 e estarão a votações 

até dia 9 de novembro de 2020.  

 

 



 

Página 2 de 2 
  

 

7. Prémios 

Serão identificados 3 classificados, sendo a cada um atribuído um prémio. 

1º Prémio: O vencedor terá as suas quadras expostas ao público nas sedes de freguesia, 

terá uma declamação da sua quadra gravada e publicada nas redes sociais, e um kit de castanhas 

e jeropiga;  

2º Prémio: O vencedor receberá as suas quadras em papel para poder guardar na sua 

posse e um kit de castanhas e jeropiga;  

3º Prémio: O vencedor receberá um kit de castanhas e jeropiga. 
 

8. Divulgação dos vencedores e Entrega de Prémios. 

 A equipa do Gentes CLDS-4G de Moimenta da Beira publicará no Facebook os 

resultados, e informará os autores premiados. A entrega dos prémios será feita no dia 11 de 

novembro 2020 na sede de freguesia do autor contemplado. 
 

9. Esclarecimentos 

Para qualquer esclarecimento os interessados poderão contactar-nos por estes canais: 

Telefone: 254 409 261 ou 937 531 331. Email: psicologia@gentes-clds.pt. Redes sociais:  

https://www.facebook.com/gentesclds4g/ ou https://www.instagram.com/gentesclds4g/. 
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