CAPITAL DAS CASCATAS
SANJOANINAS
# # # # # #

28ª. MOSTRA

NORMATIVO
1º
PROGRAMA
A Mostra de Cascatas Sanjoaninas é organizada pela Junta de Freguesia de Avintes e decorrerá
na Vila de Avintes, de 23 a 30 de junho de 2017.

2º
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
1 – Na Mostra poderão participar todos os interessados, pessoas singulares ou coletivas, sendo
condições de participação as seguintes:
a) Preenchimento de uma ficha de inscrição a enviar à Junta de Freguesia de Avintes, até
31 de maio de 2017.
b) Montagem de uma cascata de S. João, em local a escolher pelo interessado, na
Freguesia de Avintes;
b) Ter aberta a cascata ao público, de 24 a 30 de junho, das 15 às 22 horas;
c) A c e i t a ç ã o do presente Normativo;
2 – As cascatas serão agrupadas nas seguintes classes:
Classe A – TRADIÇÃO
Classe B – CONTINUAÇÃO
Classe C - INFANTIL
3 – Na Classe TRADIÇÃO poderão inscrever-se todas as pessoas singulares (maiores de 18 anos)
ou coletivas que já tenham anteriormente participado neste evento.
4 – Na Classe CONTINUAÇÃO poderão inscrever-se todas as pessoas singulares com idades entre
os 13 e 17 anos ou que tendo ultrapassado aquela idade, nunca tenham participado neste
evento. Podem ainda participar as pessoas coletivas que nunca tenham participado neste evento.
5 – Na Classe INFANTIL poderão inscrever-se todas as pessoas singulares até aos 12 anos de
idade (inclusive).

3º DIPLOMAS E
APOIOS
1 – Todos os participantes receberão um diploma de participação.
2 – Os participantes da Classe Tradição receberão um apoio de 75 €.
3 – Os participantes da Classe Continuação receberão um apoio de 50 €
4 – Os participantes da Classe Infantil receberão um apoio de 25 €.

4º
CRITÉRIOS DE MONTAGEM
1 – A montagem da cascata deve ter em conta os seguintes fatores:
a) Tradição e Rusticidade – respeito pela tradição e o uso de materiais, naturais e rústicos;
b) Harmonia e Bom Gosto – harmonia do conjunto e o bom gosto do arranjo da cascata;
c) Valor Etnográfico – o valor do conjunto, enquanto representação do mundo rural e das
tradições populares;
d) Engenho – os aspetos ligados ao movimento, circulação de água e outras formas
engenhosas de dar vida às cascatas;
e) Bonecos – a qualidade, variedade e representatividade dos bonecos;
f) R é p l i c a s de construções e monumentos –a qualidade, variedade e representatividade
das réplicas;
g) Inovação – todos os aspetos que, no respeito pela tradição, introduzam inovação nas
cascatas.
2- Às cascatas que não cumpram minimamente os critérios acima mencionados, a organização
poderá retirar o apoio previsto no artº 3º.

5º
ENTREGA DOS DIPLOMAS E APOIOS
A entrega dos diplomas de participação e dos apoios será realizada em cerimónia
pública e de confraternização em data a designar.
6º
DÚVIDAS E INTERPRETAÇÕES
1 – As dúvidas que possam surgir na aplicação deste Normativo, ou situações que ocorram e
que não estejam previstas, serão resolvidas pela Junta de Freguesia.
2 – Deste Normativo não cabe recurso.

28ª Mostra de Cascatas Sanjoaninas
24 a 30 de junho de 2017
Ficha de Inscrição
Nome

__________________________________________________________

Morada _____________________________________________
Código Postal
Telef.

_

- Idade

E-mail
Local da Cascata _____________________________________

Classe TRADIÇÃO



Classe CONTINUAÇÃO



Classe INFANTIL



Tomei conhecimento do N o r m a t i v o da 28ª Mostra de Cascatas Sanjoaninas e
declaro aceitar as condições de participação.
Avintes, ___ /maio/2017

Assinatura do participante: _______________________________

Esta ficha de inscrição deve ser entregue em mão na Junta de Freguesia ou por correio eletrónico
para geral@avintes.net até 31 de maio de 2017

ORGANIZAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA DE AVINTES

