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CONCURSO  DE  LÍNGUA  E  CULTURA  PORTUGUESA 
(Comemoração do Dia da Língua Portuguesa e da Cultura dos Países Lusófonos) 

_________________________  maio 2012  ______________________ 
 

I 
1. Para comemorar o Dia da Língua Portuguesa e da Cultura dos Países Lusófonos, o 

professor responsável pelo apoio ao Centro Cultural Português – Polo de Casablanca 
convida  os  antigos  e  atuais  estudantes  marroquinos  de  língua  portuguesa  a 

participarem  no  Concurso Antonio Tabucchi e a Língua Portuguesa,  em 

homenagem ao escritor italiano e distinto lusófilo Antonio Tabucchi, falecido no dia 25 
de março de 2012, em Lisboa.  

 

2. Este Concurso será composto de três partes: 
2.1. A 1ª parte, que valerá 30%, será realizada via Internet, devendo os interes- 

sados enviar as suas respostas para o endereço camoescasa@menara.ma até 
dia 25 de abril de 2012, indicando nome, idade, morada completa e instituição 

onde estudam ou estudaram a língua portuguesa. 
2.2. A 2ª parte, que valerá 50%, realizar-se-á no Centro Cultural Português – Polo 

de Casablanca, no dia 5 de maio de 2012, sábado, entre as 15h e as 17h.       
NB: É condição sine qua non para poder participar nesta 2ª parte ter realizado 
a 1ª parte deste Concurso. O envio das respostas às questões da 1ª parte 
valerá como inscrição para a 2ª parte. 

2.3. A 3ª parte, que valerá 20%, será um texto escrito em casa pelos concorrentes 
e a entregar no dia em que se realizará a 2ª parte (5 de maio de 2012). 

mailto:camoescasa@menara.ma�
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II 
1. A 1ª parte do Concurso será constituída pelas seguintes duas questões: 

1.1. “A língua portuguesa é como uma doença: apanha-se.” – Antonio 

Tabucchi. Com base nesta afirmação de Antonio Tabucchi, escreva um 
texto (máximo: duas páginas A4) em que nos conte a sua experiência 
pessoal na descoberta e na aprendizagem da língua portuguesa em 
Marrocos. 

1.2. Consulte a Net e, numa resposta pessoal, diga como, onde e quando 
Antonio Tabucchi descobriu a língua portuguesa e de que maneira essa 
descoberta fez do escritor italiano um notável lusófilo.  

 

2. A 2ª parte será constituída por um questionário, nos moldes dos três concursos 
anteriores: (i) Concurso que o responsável pelo apoio ao Centro Cultural 
Português – Polo de Casablanca realizou em maio de 2011, em comemoração 
do Dia da Língua Portuguesa e da Cultura dos Países Lusófonos, (ii) Concurso 

ΣΟΦΙΑ e (iii) Concurso Fernando Pessoa, ambos realizados no âmbito do 

Clube de Leitura dos estudantes de Oficina de Escrita II da Licenciatura em 
Estudos Portugueses da Universidade Mohamed V, em finais de 2011.  

 

3.  A 3ª parte terá a forma de um artigo de jornal ou de revista (máximo:uma folha A4 

em computador ou duas folhas A4 manuscritas), em que os concorrentes apresenta-  
rão aos leitores portugueses o escritor marroquino MOHAMED LEFTAH 
(1946 – 2008). Os participantes deverão redigir este texto em casa e entregá-lo 
no dia 5 de maio de 2012.  Poderão  utilizar  como  fontes  de  informação  a 
Internet  e também o livro “Mohamed Leftah ou le bonheur des mots” (Tarik 

éditions, 2009 – Casablanca; preço na FNAC do Morocco Mall: 55 Dh) 
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III 
1. Prémios: 
 

1ºPrémio:  2000 Dh (dois mil dirhams) 

2º Prémio:  1500 Dh (mil e quinhentos dirhams) 

3º Prémio:  1000 Dh (mil dirhams) 

4º, 5º e 6º Prémios:  500 Dh (quinhentos dirhams) 

 

2. Os prémios, pagos em cheque, serão entregues aos participantes premiados 
no dia 7 de maio de 2012, segunda-feira, pelas 10h, no Centro Cultural 
Português – Polo de Casablanca. 

3. Se as respostas às questões da 1ª e da 3ª partes deste Concurso não forem 
absolutamente pessoais, o professor responsável poderá anulá-las e 
considerar apenas a 2ª parte do Concurso. 

4. As respostas às questões da 1ª e da 3ª partes do Concurso poderão, 
eventualmente, se os candidatos não se opuserem e o professor responsável 

as considerar de bom nível, ser publicadas num próximo número de “A PHiLA”, 

assinadas com o nome dos seus autores ou com um pseudónimo por eles 
escolhido. Caso isto venha a acontecer, os autores poderão ser premiados.  

 
 
Centro Cultural Português em Casablanca, 27 de março de 2012  
O professor responsável,  João  NOGUEIRA DA COSTA 
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