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“PÕE A TUA TERRA NOS PÍNCAROS” 

 

Depois	  do	  êxito	  da	  primeira	  edição	  do	  concurso	  “PÕE	  A	  TUA	  TERRA	  NOS	  PÍNCAROS”,	  organiza-‐
do	  pela	  Rádio	  Miúdos,	  este	  ano,	  a	  organização	  desafia	  os	  miúdos	  a	  mostrarem	  um	  herói	  da	  sua	  
terra.	  

No	  ano	  de	  2017,	  foi	   lançado	  um	  desafio	  às	  Escolas	  do	  Centro	  do	  país:	  realizarem	  um	  spot	  de	  
rádio	  onde	  falavam	  do	  melhor	  da	  sua	  terra.	  Este	  ano,	  o	  concurso	  foi	  alargado	  a	  todo	  o	  país,	  por	  
vontade	  de	  muitas	  escolas	  a	  nível	  nacional,	  que	  também	  queriam	  participar.	  

Nesta	   segunda	   edição	   do	   Concurso	   “PÕE	  A	   TUA	   TERRA	  NOS	   PÍNCAROS”,	   há	   um	   tema	  novo:	  
“UM	  HERÓI	  DA	  TUA	  TERRA”.	  

Todos	  os	  miúdos	  das	  escolas	  públicas	  e	  municípios	  de	  Portugal	  poderão	  participar,	  criando	  um	  
spot	  de	  rádio	  sobre	  um	  Herói	  da	  sua	  terra.	  Pode	  ser	  um	  herói	  da	  História,	  um	  herói	  vivo,	  um	  
ecologista,	   lutador,	   inovador,	   humanista,	   alguém	   que	   pelos	   seus	   feitos	   ou	   atitude	   foi	   ou	   é	  
exemplar.	   Cinco	  minutos,	   para	  mostrar	   o	   que	   vale	   o	  HERÓI	   DA	   VOSSA	   TERRA,	   num	   spot	   de	  
rádio.	  

Podem	  participar	   todos	  os	  miúdos	  do	  2º	  ao	  9º	  ano	  de	   todas	  as	  Escolas	  Públicas	  de	  Portugal	  
Continental	  e	  Ilhas	  e	  os	  respetivos	  municípios.	  

As	   candidaturas	  dos	  municípios	   têm	  de	   ser	   feitas	  até	  ao	  dia	  31	  de	  maio	  e	  as	  escolas	  podem	  
concorrer	  até	  ao	  dia	  2	  de	  novembro.	  O	  Município	  de	  Vagos	  já	  procedeu	  à	  sua	  inscrição	  e	  desa-‐
fiou	  as	  escolas	  do	  concelho	  a	  participar.	  

Outra	  novidade	  desta	  segunda	  edição,	  é	  que	  vai	  haver	  um	  evento	  final.	  Em	  junho	  de	  2019,	  a	  
Fundação	  Calouste	  Gulbenkian,	  em	  Lisboa	  vai	   receber	  os	  vencedores	  das	  duas	  primeiras	  edi-‐
ções	  do	  Concurso	  “Põe	  a	  tua	  terra	  nos	  píncaros!”.	  Por	  lá,	  irão	  mostrar-‐se	  os	  miúdos	  das	  equi-‐
pas	  vencedoras	  das	  duas	  edições	  deste	  concurso	  organizado	  pela	  Rádio	  Miúdos.	  

A	   divulgação	  dos	   resultados	   será	   publicada	   a	   30	   de	  novembro	  no	   site	   da	  Rádio	  Miúdos,	   em	  
www.radiomiudos.pt.	  

A	  Rádio	  Miúdos	  procura	  assim	  incentivar,	  entre	  os	  mais	  novos,	  a	  participação	  ativa	  na	  socieda-‐
de,	  através	  do	  meio	  rádio,	  sensibilizando	  os	  miúdos	  para	  a	  importância	  do	  património	  regional,	  
material	  e	  imaterial,	  e	  de	  estreitar	  a	  relação	  entre	  as	  escolas	  e	  os	  municípios.	  

“PÕE	  A	  TUA	  TERRA	  NOS	  PÍNCAROS	  -‐	  UM	  HERÓI	  DA	  TUA	  TERRA“	  é	  organizado	  pela	  Rádio	  Miú-‐
dos	  e	  tem	  a	  colaboração	  da	  RBE	  -‐	  Rede	  de	  Bibliotecas	  Escolares	  e	  o	  apoio	  de	  “Portugal	  Inova-‐
ção	  Social”,	  no	  âmbito	  do	  Portugal	  2020,	  e	  da	  Fundação	  Calouste	  Gulbenkian.	  
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A	  Rádio	  Miúdos	  é	  a	  primeira	  rádio	  em	  português	  para	  crianças.	  Com	  emissões	  exclusivamente	  
online	  e	  pode	  ser	  ouvida	  a	   toda	  a	  hora	  em	  www.radiomiudos.pt	  ou	  descarregando	  a	  app	  de	  
forma	  gratuita.	  É	  ouvida	   já	  em	  mais	  de	  170	  países	  e	   territórios	  e	   incentiva	  a	  participação	  de	  
todos	  os	  miúdos	  que	  falam	  português,	  seja	  qual	  for	  a	  parte	  do	  mundo	  onde	  residam.	  

A	  Rádio	  Miúdos	  transmite	  exclusivamente	  música	  da	   lusofonia,	  e	  histórias	  sempre	  em	  portu-‐
guês.	   Na	   sua	   programação	   e	   para	   além	   dos	   programas	   sobre	   várias	   temáticas	   pedagógicas,	  
todos	  os	  dias	  mais	  de	  30	  miúdos	  produzem	  a	  apresentam	  um	  programa	  diário	  de	  três	  horas.	  
Além	  disso	  as	  atividades	  da	  Rádio	  Miúdos	  desdobram-‐se	  entre	  oficinas	  nas	  escolas	  e	   institui-‐
ções,	  animação	  de	  eventos	  por	  todo	  o	  país	  e	  a	  realização	  de	  programas	  ao	  vivo,	  muitas	  vezes	  
com	  miúdos	  a	  experimentar	  fazer	  rádio	  pela	  primeira	  vez.	  

	  

Contactos:	  geral@radiomiudos.pt	  |	  www.radiomiudos.pt	  |	  +351	  934	  309	  421	  |	  +351	  262	  609	  
239	  

Associação	  Portuguesa	  Rádio	  Miúdos	  |	  Rua	  do	  Comércio,	  nº30,	  1ºdto,	  2540-‐076	  Bombarral	  |	  
NIF:	  513	  716	  726	  

 


