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CONCURSO DE MAIOS 

2022 

 

Junta de Freguesia de Forjães 

 

A Junta de Freguesia de Forjães informa que estão abertas as inscrições para o Concurso de 

Maios 2022. As inscrições devem ser efetuadas até às 12h00 do dia 29 de abril de 2022: 

1 – Na sede da Junta de Freguesia de Forjães, durante o horário normal de expediente 

2 - Pelo telefone 253 877 430 

3 - Pelo endereço de email: juntadefreguesia@forjaes.pt 

4 – Através do link (formulário online na página oficial: www.forjaes.pt): 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSencOVgbYRoCwdVRLsqwX0kB0FKf5veMqrYtb6GdPbWOnNarw/viewform?usp=sf_link 

  

Para a inscrição deve ser usada a ficha de inscrição disponibilizada na Sede da Junta de 

Freguesia de Forjães e nas plataformas digitais, devidamente preenchida. 

Podem candidatar-se a este concurso os particulares (individualmente ou em grupo) e 

coletividades/associações. 

Deve ser consultado o Regulamento do Concurso de Maios 2022, disponível na Sede da 

Freguesia de Forjães e nas plataformas digitais 

 

Forjães, 7 de abril de 2022 

 

O Presidente da Junta de Freguesia de Forjães 
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Cláusula 1ª  

Objeto  

O presente regulamento define os objetivos e regras a que deve obedecer o Concurso de Maios 

2022, que se realiza no início do mês de maio. É organizado pela Junta de Freguesia de Forjães. 

 

Cláusula 2ª  

Objetivos  

O presente regulamento tem como objetivos:  

a) Promover, dinamizar e preservar uma tradição com grande significado na freguesia de Forjães;  

b) Sensibilizar a comunidade local para a tradição cultural da elaboração dos maios;  

c) Promover a manifestação artística e a criatividade interinstitucional e individual, assim como estimular o 

espírito criativo da comunidade local.  

 

Cláusula 3ª  

Inscrições  

Todos os interessados em participar no concurso poderão proceder à sua inscrição até às 12h00 do dia 29 de 

abril de 2022: 

1 – Na sede da Junta de Freguesia de Forjães, durante o horário normal de expediente 

2 - Pelo telefone 253 877 430 

3 - Pelo endereço de email: juntadefreguesia@forjaes.pt 

4 – Através do link (formulário online na página oficial: www.forjaes.pt):  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSencOVgbYRoCwdVRLsqwX0kB0FKf5veMqrYtb6GdPbW

OnNarw/viewform?usp=sf_link 

 

Para a inscrição deve ser usada a ficha de inscrição anexa a este regulamento (ANEXO I), devidamente preenchida. 

Podem candidatar-se a este concurso os particulares (individualmente ou em grupo) e coletividades/associações.  

 

Cláusula 4ª  

Admissão a Concurso  

Só serão admitidos participantes com residência/sede na freguesia de Forjães.  

Não há limite de número de maios por participante, no entanto, apenas será premiado 1 (um) maio por 

participante. 

Os maios devem ser entregues na sede da Junta de Freguesia de Forjães, no dia 30 de abril de 2022, entre as 

10h00 e as 12h00. 
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Cláusula 5ª  

Critérios de avaliação  

Cada maio poderá ter o tamanho que for entendido. Será avaliada a estética/harmonia, a originalidade, a 

criatividade (dando preferência à utilização de materiais recicláveis) e a tradicionalidade (com a presença 

obrigatória das giestas). 

Salienta-se que, além dos critérios de avaliação já citados, a criatividade e a estética dos maios será sempre um 

critério utilizado pelo júri para a avaliação dos mesmos, assim como a utilização de materiais recicláveis.  

 

Cláusula 6ª  

Prémios  

Serão atribuídos os seguintes prémios:  

 

1º Prémio – Vale de 80,00 Euros para utilizar no comércio local da freguesia de Forjães;  

2º Prémio – Vale de 60,00 Euros para utilizar no comércio local da freguesia de Forjães; 

3º Prémio – Vale de 50,00 Euros para utilizar no comércio local da freguesia de Forjães; 

4º Prémio ao 10º Prémio – Livro de um autor forjanense. 

 

Atribuição de certificados de participação a todos os concorrentes.  

 

Cláusula 7ª  

Constituição do Júri  

Os maios objeto de candidatura serão avaliados por um júri que será constituído por três (3) elementos, 

nomeadamente três profissionais (floristas). 

Os elementos do júri não poderão ter familiares diretos a concorrer. 

 

Cláusula 8ª 

Avaliação dos maios  

Os maios serão expostos na fachada da sede da Junta de Freguesia de Forjães. 

A avaliação dos maios será efetuada diretamente no local da exposição, no dia 1 de maio de 2022.  

A avaliação será efetuada de acordo com os parâmetros estipulados na tabela de avaliação anexa a este 

regulamento (Anexo II). 

Em caso de empate, a será privilegiada data de inscrição no concurso, ou seja, as primeiras inscrições têm 

vantagem sobre as restantes. 
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Cláusula 9ª  

Anúncio dos resultados  

A divulgação pública dos resultados é da responsabilidade da Junta de Freguesia de Forjães e decorrerá até ao 

dia 1 de maio de 2022.  

 

Cláusula 10ª  

Responsabilidade e casos omissos  

A organização, acompanhamento e divulgação do Concurso compete à Junta de Freguesia de Forjães.  

Os casos omissos neste regulamento serão analisados pelo júri.  

 

Cláusula 11ª  

Divulgação do Concurso  

A divulgação deste concurso de maios será feita através do portal institucional da Junta de Freguesia de Forjães 

e através das respetivas redes sociais, estando o Regulamento disponível para consulta no Portal de internet da 

autarquia. 

Será também afixado nos locais públicos comuns o respetivo folheto publicitário. 

 

 

Aprovado na reunião de junta de 7 de maio de 2022.  

O Presidente de Junta  
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ANEXO I 

Concurso de maios 2022 

 

Ficha de Inscrição  

Nome:________________________________________________________________  

Morada:____________________________________ Código-Postal:_______ - _____  

Localidade:______________________________ NIF: _________________________  

Contato:____________________ Email:____________________________________  

Responsavel:___________________________________________________________  

Contacto:______________________________________________________________  

 

 

Data:____/____/______ Assinatura:_____________________________________ 
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ANEXO II 

Concurso de maios 2022 

 

Tabela de avaliação 

Identificação: # 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Estilo/harmonia           

Originalidade           

Criatividade           

Tradicionalidade           

Conjunto           

 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Estilo/harmonia           

Originalidade           

Criatividade           

Tradicionalidade           

Conjunto           

 

TOTAL:  

 

 

 

 

 


