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19º FESTIVAL DE MARCHAS POPULARES 2022 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

1. Na continuidade dos anos anteriores e com o objetivo de preservar as tradições de cariz popular, a 
Câmara Municipal de Moura leva a efeito o 19º Festival de Marchas Populares / Moura 2022 para o 
qual o empenhamento da população e principalmente das coletividades, escolas e bairros será 
preponderante e de extrema importância para o sucesso de tal iniciativa. 

2. O 19º Festival de Marchas Populares é uma organização da Câmara Municipal de Moura e será 
atividade integrante das Comemorações do Feriado Municipal. 

3. No 19º Festival de Marchas Populares poderão participar todas as Juntas de Freguesia, coletividades, 
bairros e escolas do concelho de Moura, assim como outras instituições informais imbuídas no espirito 
da iniciativa, sendo a sua inscrição livre e gratuita. 

4. As Marchas interessadas deverão proceder à sua inscrição até ao dia 13 de Maio de 2022 inclusive, 
através da ficha de inscrição própria. A inscrição deverá ser efetuada na Divisão de Cultura Património e 
Desporto da Câmara Municipal de Moura, indicando um responsável pela mesma. 

5. Quaisquer informações e/ou esclarecimentos, assim como aquisição das normas de participação e ficha 
de inscrição, poderão ser obtidas nos serviços acima mencionados. 

6. O 19º Festival de Marchas Populares realizar-se-á nos dias 23 de Junho de 2022, pelas 21.00H, em 
Moura, na Praça Sacadura Cabral. 

7. A Câmara Municipal de Moura garantirá o transporte de todas as marchas participantes das freguesias 
do concelho. 

8. Na constituição da marcha terá de ser levado em conta o número mínimo de 12 pares participantes 
excluindo os elementos da parte musical. 

9. A letra e a música da marcha deverão ser originais. 

10. Tanto a partitura musical e a letra componentes da marcha deverão de ser entregues até ao dia 9 de 
Junho de 2022 na Divisão de Cultura, Património e Desporto da Câmara Municipal de Moura. 

11. Serão atribuídos diplomas de participação e um troféu a todas as Marchas participantes no Festival, 
assim como um prémio de presença de 2.250 € (dois mil duzentos e cinquenta euros). 

12. Os casos omissos serão resolvidos pela Câmara Municipal de Moura. 
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Anexo 2 

19º FESTIVAL DE MARCHAS POPULARES 

MOURA 2022 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

INSCRIÇÃO Nº    

                   (entidade), 

com sede na                  (rua), 

Em            (localidade),   NIF nº 

Representada por 

 Na qualidade de                , 

 vem por este meio  inscrever-se no 19º FESTIVAL DE MARCHAS POPULARES/ Moura 2022, 

aceitando desde já todos os pontos constantes do Regulamento do referido Festival. 

 
 

Moura ____/________/____ 
 

O Responsável 
 
 
 

________________________________________ 
 

 
 
 

Recebido em   _____/_____/_____ 
 

O funcionário 

 

 

 

 

 
 

 

 


