Freguesia de Montenegro
Concurso Maios de Montenegro 2020
Regulamento
I
Objetivos
A execução de Maios é uma manifestação espontânea da cultura popular,
de incontestável valor e significado, que ocupa um lugar de grande relevo
na memória colectiva da Freguesia de Montenegro.
Diz a tradição que os Maios são representações humanas, em tamanho
natural, que demonstram cenários do quotidiano. Os Maios são realizados
pela população, de forma espontânea, e expostos no feriado de 1 de Maio,
nas ruas, varandas, jardins, largos, estradas. Sobre cada Maio ou junto ao
mesmo, é colocada, na maioria das vezes, um dizer ou fala, por vezes em
forma de verso. Os bonecos ou as cenas são, quase sempre, uma
celebração saudável do quotidiano, revestidos de humor e de sátira social,
de um sentido crítico surpreendente face à situação política e social da
actualidade.
A Iª Edição do "Concurso Maios de Montenegro 2020" tem como
objetivos:
Recuperar esta velha tradição com grande significado para a população
local e para a cultura popular;
Sensibilizar a comunidade para a tradição cultural local;
Promover a manifestação artística e criativa individual e coletiva.
II
Divulgação do Concurso
A divulgação deste Concurso será feita através dos órgãos de comunicação
social, de cartaz, portal da Junta de Freguesia e redes sociais.

O Regulamento e ficha de inscrição estarão disponíveis na Junta de
Freguesia de Montenegro e no portal.
II
Prazos de Inscrição
Os interessados em participar no Concurso deverão inscrever-se até ao dia
15 de Abril de 2020, na Junta de Freguesia de Montenegro, ou através do
E-mail: geral@jf-montenegro.pt.
III
Participantes
a) Poderão participar todas as pessoas, em grupo ou em nome individual,
estabelecimentos de ensino sediados na Freguesia de Montenegro,
estabelecimentos comerciais, empresas, associações locais e instituições
sem fins lucrativos, mesmo as não sediadas na freguesia, desde que aí
exerçam a sua atividade.
b) Cada participante (pessoa individual ou em grupo) só poderá concorrer
com um trabalho que será, obrigatoriamente, exposto no dia 1 de Maio,
no local indicado na Ficha de Inscrição, entre as 9H00 e as 18H00.
IV
Prémios
Serão atribuídos os seguintes prémios aos:
a) 1ª Prémio
b) 2º Prémio
c) 3º Prémio
Todos os participantes receberão um certificado de participação.

V
Critérios de avaliação
Os Maios a concurso serão avaliados pelo Júri tendo em conta critérios
referentes a:
a) Originalidade e criatividade;
b) Estética e harmonia;
c) Cores, formas e materiais utilizados;
d) Mensagem subsequente ao Maio;
VI
Júri
O Júri será constituído pelos seguintes elementos:
a) Representante do Executivo da Junta de Freguesia de Montenegro;
b) Representante da Câmara Municipal de Faro;
c) Representante das Associações Locais;

A decisão do Júri será tomada em reunião a realizar no dia útil seguinte
ao Concurso da qual será elaborada a respetiva Ata.
Qualquer situação omissa no regulamento será avaliada pelo Júri do
Concurso.

