CARNAVAL 2015
Normas de Participação

Local
O desfile de Carnaval realizar-se-á no dia 17 de fevereiro de 2015, na Praça da
República, com início previsto para as 15H00.
O desfile terá de obedecer ao seguinte percurso, o qual desde já o Município se reserva a
faculdade de alterar face a eventuais condicionantes logísticos:
Rua Dr. João de Brito Camacho, Rua do Mercado, Rua António Cândido Colaço, Rua da
Malpica, Praça da República.
Os grupos deverão concentrar-se na Rua de Beja entre as 14H00 e as 14H45.

Participantes
Os participantes deverão realizar, pelo menos, três voltas ao percurso definido e podem
ser constituídos da seguinte forma:
Grupos que desfilem em carros alegóricos – 7 ou mais elementos
Grupos que desfilem a pé – 10 ou mais elementos

Inscrições
As inscrições deverão ser entregues na Câmara Municipal, no Setor Cultural, até ao dia 12
de fevereiro.
As inscrições de participantes individuais poderão ainda ser efetuadas no Museu
Municipal Severo Portela, no próprio dia, entre as 13H30 e as 14H30.
Os participantes individuais menores de idade e os grupos constituídos por crianças ou
jovens menores de idade terão de ter, obrigatoriamente, um adulto como responsável.

Para serem identificados pelo júri, os participantes individuais e os grupos deverão ser
portadores de um número de participação, a atribuir pela organização.
Os grupos deverão ter um número que os identifique devidamente (da responsabilidade
do grupo).

Júri
O júri do concurso será constituído por três elementos a designar e terá como função
atribuir as classificações aos participantes, mediante os seguintes critérios. A apreciação
do júri ocorrerá da observação no local. Dos casos omissos nas presentes normas decidirá
o júri.
1.
2.
3.
4.

Ideia – originalidade na escolha do tema apresentado;
Trabalho – perfeição e preocupação decorativa;
Caracterização – máscaras, indumentária, cor…
Apresentação geral – coletiva ou individual.

Prémios
Prémios de Participação
Todos os grupos de 10 ou mais elementos, que se desloquem a pé, terão um prémio de
participação de €250, desde que o júri considere que houve algum cuidado na
apresentação dos mesmos.
Os grupos de 7 ou mais elementos, que se desloquem em carro alegórico e devidamente
ornamentado, terão um prémio de participação de €350, desde que o júri considere que
houve algum cuidado na apresentação dos mesmos.

Prémios de Classificação
Além dos prémios de participação serão ainda atribuídos prémios de acordo com as
seguintes classificações:

Grupos (em geral) que desfilem em carro alegórico:
1.º Prémio - €150

2.º Prémio - €125
3.º Prémio - €100
Grupo (em geral) que desfilem a pé:
1.º Prémio - €125
2.º Prémio - €100
3.º Prémio - €75

Grupo (Escolas do 1.º Ciclo, Jardins de Infância ou Centro de Atividades para Crianças):
1.º Prémio - €100
2.º Prémio - €75
3.º Prémio - €50
Individual:
1.º Prémio - €75
2.º Prémio - €40
3.º Prémio - €30
4.º Prémio - €20
5.º Prémio - €10

Prémio Especial Ambiente
A atribuir a participante individual ou a grupo que desfile a pé ou em carro alegórico.
Para além dos critérios de classificação anteriormente definidos, valoriza a
predominância na utilização de materiais recicláveis.

