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Regulamento 

Concurso Quadras Populares Sanjoaninas 

“Com os TUB à mão, vou às montras do S. João” 

 

1. A Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva (BLCS), a Associação Comercial de 
Braga e os Transportes Urbanos de Braga (TUB) levam a efeito a 4ª 
edição do concurso de poesia popular “Com os TUB à mão, vou às 
montras do S. João”, destinado a participantes com idade igual ou 
superior a 15 anos. 

2. Cada participante deverá concorrer apenas com uma quadra, onde conste 
o nome de um estabelecimento comercial de Braga (centro da cidade) e 
os TUB.  

  

A quadra a concurso que não tenha referência ao nome da loja e dos 
TUB levará à sua exclusão no concurso. 

 

3. Constituirá também motivo obrigatório das quadras a popularizada 
tradição sanjoanina, tornando-se necessariamente indispensável que 
todas elas, sem excepção, abordem os costumados temas, tais como: os 
manjericos, o rosmaninho, as ervas santas, as cascatas, os balões, as 
orvalhadas, o fogo-de-artifício, as rusgas, entre outros. 

 

4. O envio da quadra deverá ser feito até ao dia 16 de junho de 2019 
(domingo), por email, para marcacoes@blcs.pt, com os seguintes 
dados: 

• Campo assunto do email: Participação no concurso “Com os TUB à 
mão, vou às montras do S. João” 

• Corpo do texto: o nome completo do participante, idade, Nº de 
Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão, contacto telefónico. 
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• Em anexo ao email, o participante deverá remeter 
obrigatoriamente, em documento Word, a QUADRA, com 
referência ao pseudónimo; 

• Apenas a quadra e pseudónimo do concorrente serão entregues 
ao júri, não tendo este acesso à identidade do autor; 

• As quadras poderão ser do género lírico ou faceto, dando-se 
primazia àquelas que acusem maior perfeição de forma e 
elevação. 

 

5. As quadras apresentadas a concurso terão de ser inéditas. 

 

6. As quadras recepcionadas que obedeçam ao estipulado no presente 
REGULAMENTO serão analisadas por um júri constituído por três 
elementos: um representante da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, um 
representante da Associação Comercial de Braga e outro dos TUB, que 
premiarão as três quadras mais originais e que cumpram os requisitos 
dos pontos anteriores. 

7.Prémios: Livros oferecidos pela BLCS, Vouchers oferecidos pela 
Associação Comercial de Braga.  

Prémios  
1º prémio: BLCS – 3 livros; TUB - 1 (um) cartão de viagens pré-
compradas Módulo 3 : vinte (20) viagens; ACB - 1 Massagem de 1 hora, 
à escolha, no Lakkana Thai Massage; 
 
2º prémio: BLCS - 2 livros; TUB -  1 (um)  cartão de viagens pré-
compradas Módulo 3 : quinze (15) viagens; ACB - 1 refeição para 2 
pessoas no Chefão;  
 
3º prémio: BLCS - 1 livro; TUB -  1 (um)  cartão de viagens pré-
compradas Módulo 3 : dez (10) viagens;  ACB -  1 caixa de trufas com 
um mini Vinho do Porto do Atelier das Delícias 
 

 

7. O resultado da seleção do júri e o pseudónimo dos premiados serão 
anunciados no dia de 21 de junho, pelas 17h30, em cerimónia a decorrer 
na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva. 

 

8. A Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva será a entidade competente para 
julgar e decidir demandas no âmbito do presente concurso. 


