
Alunos do EJAF ganham prémios 
em Concurso Internacional de Haiku para Crianças

Filipa Westwood Quadrio, aluna da turma G, do 5º ano, ganhou o JAL GRAND Prize 

Winner no Concurso Internacional de Haiku para Crianças, ex aequo com três colegas 

de outras escolas portuguesas. 

Sob o tema «Seres Vivos», concorreram a esta edição alunos de todo o país, 

arquipélagos incluídos. Os trabalhos a concurso foram avaliados nas vertentes de 

composição poética e de ilustração. 

Os prémios de primeira categoria (JAL GRAND Prize) internacionalmente atribuídos 

serão reunidos e publicados na antologia «Haiku By World Children, Vol.15», que fará 

parte do programa de entretenimento a bordo dos aviões 787, nos voos internacionais 

da JAL (Japan Airlines). 

Por sua vez, os alunos Anton Prodan e Nicole Borovyk, da turma G, do 6º ano, foram 

galardoados com prémios de segunda categoria (JAL Prize Winner). Estes dois alunos 

terão os seus trabalhos publicados no site da JAL.  

A  organização  desta iniciativa está a cargo da  JAL Foundation, com o patrocínio 

da  Japan Airlines, em associação com a  Associação Internacional de Haiku e 

Associação de Estudantes Japoneses de Haiku. Esta iniciativa conta ainda com 

o apoio do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão, Embaixada do Japão em 

Portugal, Agência Japonesa para os Assuntos Culturais, Comité Japonês para a 

UNICEF, Japan Foundation, com a colaboração da Prof.ª Leonilda Alfarrobinha 

(membro da JapanNET, poeta de Haiku). 

Com origem no Japão, o haiku é a forma poética mais curta do mundo. Em apenas 

três versos, pretende captar um momento da vida do poeta ou, simplesmente, 

expressar a beleza da natureza. 

Os JAL GRAND Prize serão entregues presencialmente pelo Sr. Embaixador do Japão, 

em cerimónia a realizar no próximo dia 14 de Abril. 

Abaixo, publicamos o poema premiado, escrito por Filipa Quadrio. 

A borboleta voa 

por onde o luar 

lhe indica o caminho. 


