
 

  

 

Caros Pedroucenses, 

 

Com a aproximação do Carnaval e dado que a nossa freguesia é 

reconhecida no Concelho da Maia, pelo seu grandioso desfile de 

Carnaval, e visto que este ano ainda não há condições para realizar o 

tradicional desfile, devido à pandemia Covid 19, é com muita 

satisfação que a Junta de freguesia de Pedrouços promove, pela 

primeira vez, um concurso nesta época de Carnaval, dirigido a todas 

as coletividades e Associações de Pais das Escolas da freguesia. 

Com este concurso, para além de assinalar a quadra festiva, 

queremos mostrar aos Pedroucences a capacidade das nossas 

coletividades e Associações de Pais das Escolas no domínio da 

criatividade e da dinâmica cultural, dando continuidade às nossas 

tradições, demonstrando o empenho e dedicação à nossa freguesia. 

Devem ser criadas máscaras com muita imaginação e presentear a 

freguesia com os excelentes trabalhos como nos têm habituado.  

A Presidente da Junta de Freguesia de Pedrouços  

Isabel Carvalho 

 
Regulamento 
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REGULAMENTO 
 

 

 

OBJETIVOS 
 

 Reconhecer o Carnaval como um projeto de 

sucesso mantendo a tradição e as raízes cul-

turais.  

 Estimular a imaginação e a criatividade bem 

como a capacidade de expressão e comuni-

cação visual. 

 Promover a reutilização de materiais reciclá-

veis e sensibilizar para a sustentabilidade. 

 

PÚBLICO-ALVO 
 

O concurso de Carnaval 2022 “Máscaras de Carnaval 

2022” destina-se a todas as coletividades e 

Associações de Pais das Escolas da freguesia de 

Pedrouços. 

 

APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 
 

Os trabalhos elaborados serão expostos no exterior 

da junta , com dimensões significativas, de fácil 

visualização ao longe, utilizando preferencialmente 

materiais recicláveis.  

A forma, a estrutura a originalidade e a criatividade 

são livres.  

Sendo a montagem e desmontagem da 

responsabilidade dos participantes. 

Cada participante só pode apresentar um trabalho, 

que será identificado por um número. 

 

CALENDÁRIO 
 

 Montagem 26 de fevereiro 2022. 

 Desmontagem 02 de março 2022. 

 

LOCAL DA EXPOSIÇÃO 

 

Todos os trabalhos serão expostos no recinto exterior 

da Junta de Freguesia de Pedrouços, desde o dia 26 

de fevereiro de 2022 a 01 de março de 2022. 

 

 

JÚRI 
 

O júri do concurso será da responsabilidade de 

todos os cidadãos, que visitem a exposição 

“Máscaras de Carnaval 2022”, do dia 27 de 

fevereiro de 2022 a 01 de março de 2022. 
Cada cidadão, ao visitar a exposição “Máscaras de 
Carnaval 2022”, no dia 01 de março de 2022 entre 

as 15:00h e as 17:00h, do dia 1 de março de 2022, 

receberá um boletim, para votar na melhor Máscara 

de Carnaval 2022 (número correspondente à 

máscara escolhida), tendo em conta a criatividade, 

originalidade, a utilização de materiais recicláveis e 

a estética final do trabalho. Depois o boletim será 

colocado na “urna carnavalesca 2022”. 
A abertura da “Urna Carnavalesca 2022”, será pelas 

17:15h, no auditório da Junta de Freguesia de 

Pedrouços, com a presença de todos os 

participantes no concurso, assim como qualquer 

cidadão interessado em assistir, tendo sempre em 

conta a lotação do auditório, de forma a cumprir o 

distanciamento social, devido à Covid 19.  

 

ENTREGA DOS PRÉMIOS 

 

Após a contagem dos votos, pelos elementos do 

executivo da Junta de Freguesia de Pedrouços, os 

prémios serão entregues, no auditório da Junta de 

Freguesia de Pedrouços. 

 

PRÉMIOS 
 

Patrocinados pela Rita Martins e Ana Reis (Remax) 
1º Classificado €100,00 
2º Classificado €60,00 
3º Classificado €40,00 
Os participantes no Concurso “Máscaras de 

Carnaval 2022”, receberão um certificado de 

participação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A Junta de Freguesia de Pedrouços reserva-se no 

direito de reproduzir ou divulgar qualquer trabalho, 

sem autorização prévia do autor.  

Os casos omissos no presente regulamento ou 

duvidosos são resolvidos pelo executivo da Junta de 

Freguesia de Pedrouços, e dessas decisões não 

caberá recurso ou reclamação. 

 


