
REGULAMENTO”DESFILE DE NOIVOS DO SEC, XX” 

                          Este regulamento tem por objectivo estabelecer as condições de participação no 
desfilie de Noivos do Seculo XX. 
                          Este evento é inserido no programa cultural do 23º aniversário de Elevação de 
Maceda a Vila e dia da Freguesia”, no dia 14 de Maio, pelas 21h00, no Largo da Junta de 
Freguesia. 

AMBITO E OBJECTIVOS 
1. Com este desfile pretendemos estimular á interacção intergeracional e promover a 

união, partilha, lembrança e dialogo entre várias gerações e festejarmos juntos, o dia da 
família. 

REQUESITOS 
1. Para a participação no desfile podem inscrever-se pessoas residentes noutros concelhos 

e freguesias, além dos residentes na vila de Maceda e de ambos os sexos- feminino e 
masculino. 

2. Os trajes para o desfile devem ser do século XX, isto é do ano 1900 a 2002. Poderá no 
entanto haver exceção para algum traje anterior a 1900. 

3. Preferencialmente, os participantes devem desfilar com trajes de casamento dos seus 
pais ou avós. A Organização abre excepção para aqueles que não tenham filhos e 
gostassem de ver o seu vestido ou facto desfilar e para aqueles que gostassem de 
desfilar com trajes de casamento de outras pessoas; Nestes casos, os participantes 
devem responsabilizar-se por arranjarem a pessoa que o irá desfilar, ou o próprio traje 
respectivamente. 

4. Preferencialmente os participantes deverão arranjar um ou menina para representar o 
menino(a) das alianças. As crianças devem vir vestidas com traje cerimonial. 

5. É da responsabilidade dos participantes a maquiagem os penteados que usarão no 
desfile. 

6. Todos os participantes devem entregar os trajes do dia 04 ao dia 10 de Maio de 2022 na 
Junta de Freguesia de Maceda das 18hrs. ás 21hrs. 
 

CONTEUDO DA CANDIDATURA 
1. As candidaturas para o desfile só serão válidas com preenchimento da ficha de 

inscrição disponibilizada em anexo. 
 

DATA E ENVIO DA CANDIDATURA 
1. .As candidaturas devem ser entregues em mão na Junta de Freguesia de Maceda até ao 

dia 04 de Maio 2022 

SELEÇÃO DAS CANDIDATURAS 
1. Todas as inscrições que obedeçam aos requisitos serão validadas, salvo se o nº de 

participantes for muito elevado. Nestes casos, a Organização fará a selecção priorizando 
os trajes mais antigos. 

ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS 
Tm.927249701 Ou e-mail jfmaceda@hotmail.com ,secretaria@jfmaceda.pt  ou 
geral@jfmaceda.pt 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

NOME 

          

Idade:    

Local de residência:                                                                                                                                                                                             

         ______ 

Contacto (e-mail e/ou telefone        

Ano da peça de roupa a desfile: _________________________________                                                         

Tem criança para acompanhar? 

SIM                              NÃO 

 

Vai desfilar com fato/vestido dos pais 

SIM                               
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