
  

Câmara Municipal de Moura 

 

     
       Câmara Municipal de Moura  7860-207 Moura | Telef: 285 250400 | fax: 285 251 702 |email: cmmoura@cm-moura.pt 

COMEMORAÇÕES DO FERIADO MUNICIPAL 2022 
CONCURSO DE MASTROS – NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

Integrado nas Comemorações do Feriado Municipal de Moura, a Câmara Municipal de Moura leva a 
efeito um Concurso de Mastros Populares para o qual convida todos os interessados que satisfaçam os 
requisitos das seguintes normas: 
 
1) Ao Concurso de Mastros Populares podem concorrer todas as entidades devidamente legalizadas 

e sem fins lucrativos do concelho de Moura, sendo a sua inscrição livre e gratuita. 

2) Os Mastros concorrentes deverão proceder à sua inscrição até ao dia 31/05/2022, na Divisão de 
Cultura, Património e Desporto da Câmara Municipal de Moura, Praça Sacadura Cabral 7860-
Moura. 

3) Os Mastros concorrentes serão apreciados por um Júri constituído por cinco elementos de 
reconhecida idoneidade, presidido por um elemento do executivo autárquico. 

4) Das decisões do Júri, a cujos concorrentes está vedada a participação, não haverá lugar a recurso. 

5) O Júri deslocar-se-á aos vários Mastros na noite de 23/06/2022 (Quintq-feira), a fim de proceder à 
respectiva apreciação. 

6) Só serão considerados a concurso os mastros que apresentem características populares (espaço 
para festividade ao ar livre – via pública ou esplanada de interior – que inclua estrutura montada 
composta por armação decorada e iluminada incluindo elementos tradicionais, tais como 
gambiarras, festão, bandeirolas, mastros) e música ao vivo. 

7) A classificação será feita tendo em consideração a ornamentação, características populares e 
programa. 

8) Os prémios a atribuir serão os seguintes: 
1º Classificado    1. 300 € 
2º Classificado           900 € 
3º Classificado           700 € 

9) Aos restantes mastros concorrentes e considerados pelo júri, será dado um prémio de presença de 
500 € (quinhentos euros). 

10) O Júri reserva-se o direito de não conceder algum ou alguns prémios, caso se verifique que os 
Mastros concorrentes não satisfaçam os requisitos das presentes normas, ou considere que não 
oferecem a qualidade mínima. 

11) Qualquer informação assim como a aquisição das normas de participação e ficha de inscrição 
poderão ser obtidos nos serviços promotores do concurso. 

12)  Todos os casos omissos do presente regulamento serão resolvidos pela Câmara Municipal de 
Moura, enquanto o Júri não entrar em funções. 
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CONCURSO DE MASTROS POPULARES 2022 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

INSCRIÇÃO Nº    
 
 
Entidade Organizadora 
 
 
com sede na rua  
 
 
Localidade         NIF 
 
 
Representada por 
 
 
Na qualidade de       Nº Telemóvel 
 
 
Localização do Mastro 
 
 
Inscreve-se no Concurso de Mastros Populares 2022, declarando que aceita desde já todos os pontos 
constantes das presentes normas. 
 
 

Moura ____/________/____ 
 

O Responsável 
 

________________________________________ 
 

 
 
 

Recebido em   _____/_____/_____ 
 

O funcionário 

 

 

 

 

  

 

  

 


