
 

IX – Prazos do Concurso 
 

1- Os primeiros “ Jogos Florais “ da Fregue-

sia da Guarda decorrem entre os dias 01 de 

dezembro de 2016 até à data limite de en-

trega dos trabalhos estabelecido a 31 de 

março de 2017. 

 

2- Os trabalhos podem ser entregues num 

dos balcões da Freguesia da Guarda: na Rua 

General Póvoas n.º 3 ou no Centro Cultural 

e Social de São Miguel na Guarda – Gare. 

 

3- Os trabalhos enviados por via postal de-

vem ser endereçados à Junta de Freguesia. 

 

4- Até às 24 horas do dia 10 de abril é dado 

conhecimento público das decisões do Júri. 

 

5- As decisões do Júri são publicadas no sí-

tio eletrónico e no Facebook da Freguesia 

da Guarda sendo igualmente efetuada uma 

nota à imprensa local incluindo jornais e 

rádios da Freguesia. 
 

 

 

 

 

 

 

Para qualquer informação acerca  

“Jogos Florais” da Freguesia da 

Guarda podem os interessados con-

tactar via eletrónica. 

967 460 904  | 969 511 862  

geral@freguesiadaguarda.pt  

www.freguesiadaguarda.pt 



I – Introdução 
 

 

A Freguesia da Guarda promove a primei-

ra edição dos “Jogos Florais”.  

 

A primeira edição ocorre no âmbito das co-

memorações do quadragésimo aniversá-

rio sob as primeiras eleições locais reali-

zadas no Portugal Democrático a doze de 

dezembro de 1976. 

 

II – Objetivos 
 

Os “Jogos Florais” da Freguesia da Guarda 

pretendem estimular a criatividade e o gos-

to pelas artes conferindo aos cidadãos a 

oportunidade de poderem dar sequência ao 

seu conhecimento e exprimirem-se numa 

das modalidades artísticas apresentadas no 

regulamento. 

 

JOGOS FLORAIS 
 

III – Tema 
 

A primeira edição dos “Jogos Florais” da Fre-

guesia da Guarda é subordinada ao tema  “40 

anos de Poder Local” na Guarda.  

Pretende-se que os trabalhos apresentados 

possam refletir e contribuir criticamente para 

uma avaliação da importância da intervenção 

do poder local no desenvolvimento da nossa 

freguesia. 

O tema em apreço pode ser desenvolvido em 

áreas como a construção, a fruição cultural, 

desportiva e social, a dinâmica económica, a 

vivência humana, os rostos e as opiniões dos 

cidadãos. 

 

IV – Modalidades a Concurso 
 

1- Os participantes nesta primeira edição dos 

“Jogos Florais da Freguesia da Guarda” po-

dem apresentar os trabalhos nas modalida-

des: 

- Fotografia 

- Ensaio que pode incluir entrevista 

- Pintura ou Desenho 

2- Cada participante, poderá concorrer ape-

nas com um trabalho em cada uma das mo-

dalidades. 

3- Os trabalhos a concurso devem obedecer 

aos seguintes requisitos (ver regulamento) 

 

V – Destinatários 

 

Os ”Jogos Florais da Freguesia da Guar-

da” estão abertos a todos os cidadãos resi-

dentes em Portugal. 

São estabelecidos dois escalões: 

um escalão para os cidadãos até aos 20 

anos e um segundo escalão para os maio-

res de 21 anos. 
 

VI – Prémios 
 

A Junta de Freguesia da Guarda estabelece 

para a primeira edição dos “Jogos Florais” 

prémios para cada escalão e para cada mo-

dalidade: 

 

1.º Prémio – 350,00 € 

2.º Prémio – 250,00 € 

3.º Prémio – 150,00 € 

 

VII – Entrega dos trabalhos 
 

Os trabalhos deverão ser entregues dentro 

de um envelope ou embrulho fechados indi-

cando no exterior a modalidade, o escalão, 

o pseudónimo e o título do trabalho quando 

é exigido pelo regulamento. 

 


