
Concurso “Mascarados” 
17 de janeiro, 2018 

 

REGULAMENTO 
 

ÂMBITO 
O Concurso “Mascarados” surge no âmbito da iniciativa “Entrudo”, que terá lugar a 10 de fevereiro de 
2018, na Casa da Cultura de Melgaço, pelas 22h00, com o objetivo de premiar as melhores fantasias 
carnavalescas. 
 

ORGANIZAÇÃO 
O concurso é organizado pelo Município de Melgaço, em colaboração com a Associação Empresarial 
Minho Fronteiriço, o Alameda Bar, o Bar da Laura, o Bar Cova do Leão e o Rios Bar. 
 

OBJETIVOS 
1. Promover um evento de animação para as festividades associadas ao Carnaval, estimulando a 
curiosidade para a produção de trabalhos e apelando ao espírito crítico e imaginativo dos mesmos; 
2. Envolver a comunidade local nas ações de promoção e animação do concelho; 
3. Promover as relações das entidades públicas e privadas, estimulando o desenvolvimento integrado. 
 

DESTINATÁRIOS 
Toda a Comunidade (do concelho de Melgaço e outros concelhos), os Comércios, Associações, 
Empresas, Comunidades Escolares, Instituições Particulares de Solidariedade Social e Juntas de 
Freguesia, respeitando as “Categorias” enunciadas no seguinte ponto. 

 
CATEGORIAS 

São admitidas as candidaturas para três categorias diferentes: 
I – Categoria Escola: exclusivamente para a comunidade escolar; 
II – Categoria Individual: apresentação de candidatura individual; 
III – Categoria Grupo: apresentação de candidatura coletiva. 

 
CONDIÇÕES DE CANDIDATURA 

As candidaturas são apresentadas por entidade: Comércios, Associações, Empresas, Comunidades 
Escolares, Instituições Particulares de Solidariedade Social, Juntas de Freguesia, grupos ou 
individualmente, devendo incluir na inscrição o contacto de um responsável pela candidatura. 
Os candidatos devem marcar presença na sessão de apresentação pública, individualmente ou em 
grupo, em conformidade com a respetiva participação.  

 
FASES DO CONCURSO 

O concurso engloba duas fases: 
1ª Fase: Inscrição 

Os candidatos a concurso devem preencher e entregar a respetiva Ficha de Inscrição, 
até ao dia 8 de fevereiro de 2018. 

2ª Fase: Apresentação 
É obrigatória a presença dos candidatos na Casa da Cultura de Melgaço entre as 21h00 
e as 21h30, do dia 10 de fevereiro de 2018. 

 
JÚRI 

O júri será constituído por: 
- Um representante da Câmara Municipal de Melgaço; 
- Um representante da Associação Empresarial Minho Fronteiriço; 
- Um representante dos bares de Melgaço. 

 
 



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

A avaliação do júri tem por base os seguintes critérios: 
1 - Criatividade; 
2 - Originalidade; 
3 - Elaboração; 
4 - Dinamismo, alegria e animação do(s) participante(s). 

 
PRÉMIOS 

Prémios Categoria Grupo: 
1º prémio: 100€ 
2º prémio: 50€ 
3º prémio: 2 Garrafas de Espumante 
 

Prémios Categoria Individual: 
1º prémio: 50€ 
2º prémio: 2 Garrafas de Espumante 
3º prémio: 2 Garrafas de Alvarinho 

 
Prémios Categoria Escola: 

1º prémio: Troféu de 1º classificado 
2º prémio: Troféu de 2º classificado 
3º prémio: Troféu de 3º classificado 

 
 
Serão atribuídas menções honrosas aos trabalhos que o júri considere merecedores desta distinção. 
O júri reserva-se no direito de excluir os trabalhos que não cumpram a qualidade mínima, segundo os 
“critérios de avaliação”. A decisão do júri será soberana e definitiva, não havendo lugar a qualquer 
recurso. 

 
CERIMÓNIA DE ENTREGA DOS PRÉMIOS 

Os “Prémios Categoria Escola” serão entregues logo após a cerimónia de apresentação dos candidatos, 
e respetiva decisão do Júri, na Casa da Cultura de Melgaço, no dia 10 de fevereiro de 2018. 
Os “Prémios Categoria Grupo” e os “Prémios Categoria Individual” serão entregues no Bar das Piscinas 
(Antigo Dive), no decorrer da festa “Baile de Máscaras”. 

 
CONTACTOS PARA ESCLARECIMENTOS 

Organização: 
Patricia Meleiro - pmeleiro@cm-melgaco.pt 
Elisa Vilarinho - elisa.vilarinho@gmail.com 
Abel Marques - amarques@cm-melgaco.pt / 926 909 799 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pmeleiro@cm-melgaco.pt
mailto:elisa.vilarinho@gmail.com
mailto:amarques@cm-melgaco.pt

