
 
 

 

Concurso comemorativo do Dia da Língua Portuguesa  

2021 
60 anos de relações diplomáticas Coreia-Portugal 

 

 
O Centro de Língua Portuguesa / Camões, I.P., a Embaixada de Portugal em Seul e o 

Departamento de Português da Universidade Hankuk de Estudos Estrangeiros têm o 

prazer de anunciar a abertura de um concurso comemorativo do Dia da Língua 

Portuguesa e da Cultura na CPLP (5 de maio). 

 

Objetivos: Estimular todos quantos, na República da Coreia, não tendo o Português 

como língua materna, o falam e/ou estudam a escrever e a expressar-se em Português 

dando a sua opinião sobre um dos seguintes temas: 

 

1. Portugal, Coreia: um olhar sobre o futuro 

2. A língua portuguesa e as culturas lusófonas 

3. Sobre viver em tempos de pandemia 

 

Como participar 

 

1. Escreva um texto subordinado a um dos temas acima; 

 

2. o texto não deve ter mais de 3 páginas A4 e deve ser apresentado em documento 

Microsoft Word com um espaçamento de 1,5 entre as linhas e em letra de tipo 

Times New Roman, tamanho 12; 

 

3. o documento Word deve conter apenas  

. os quatro primeiros dígitos do número de telemóvel do concorrente (em cima, à 

direita); 

. o tema escolhido; 

. o texto. 

 

ATENÇÃO! O nome do concorrente ou qualquer outro tipo de dado que permita a 

sua identificação NÃO devem aparecer no documento Word. 

 

4. Envie o documento Word como anexo a um e-mail para 

mariajoao.amaral@camoes.mne.pt até 1 de maio de 2021.  

 

5. No corpo desse e-mail,  indique 

mailto:mariajoao.amaral@camoes.mne.pt


. a universidade que frequenta e o departamento a que pertence (exs.: Universidade 

Dankook, Departamento de Português; HUFS, Departamento de Estudos 

Internacionais; Seoul National University, Departamento de Espanhol...); 

. o seu número de telemóvel;  

. o seu nome completo; 

. o curso que frequenta; 

. o ano do curso que frequenta (2º ano, 3º, 4º); 

. o número de meses ou anos durante os quais viveu e / ou estudou português num 

país de língua oficial portuguesa; 

. o nome desse país. 

 

 

Valor dos Prémios  

 

1º lugar - 650,000 won 

2º lugar - 450,000 won 

3º lugar - 200,000 won 

 

Júri: Os textos dos concorrentes serão avaliados por professores de Português Língua 

Estrangeira.  

 

Publicação dos resultados: finais de maio de 2021 em 

http://www.facebook.com/clpcamoeshufs 

http://portuguese.hufs.ac.kr 

 

Entrega dos prémios: início de junho. 

 

Para mais informações ou esclarecimentos, entre em contacto com Maria João 

Amaral, usando o seguinte endereço de email: mariajoao.amaral@camoes.mne.pt 
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