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MUNICÍPIO DE FARO 
 
 

Edital n.º 51/2010 
 
 

CORTEJO DE CARNAVAL DA CIDADE DE FARO  

NORMAS DE FUNCIONAMENTO 

 
José Macário Correia, Presidente da Câmara Municipal de Faro, TORNA PÚBLICO, 
que o executivo camarário, em reunião realizada no dia 27/01/2010, deliberou aprovar 
as Normas de Funcionamento do Cortejo de Carnaval da Cidade de Faro, evento que 
terá lugar na terça-feira de Carnaval, pelas 15:00 horas, no Jardim Manuel Bívar. 

 
 

Preâmbulo 
 

Pretende a Câmara Municipal de Faro passar a organizar o cortejo anual de Carnaval, 
que terá lugar todas as terças-feiras de Carnaval. Este cortejo tem como objectivo, 
para além de dar a conhecer a tradição carnavalesca de algumas freguesias do 
concelho, que se caracteriza pela sátira social e política, e pela originalidade e 
criatividade dos carros e dos figurantes, promover a animação da baixa da cidade, 
com uma iniciativa que traga a este zona a cor, a vida e a boa disposição que 
caracterizam o carnaval popular. Para o efeito, o Município de Faro achou por bem 
elaborar o presente conjunto de normas que visam criar alguns critérios de orientação 
na organização do evento, assegurando a qualidade do desfile e dos trabalhos 
apresentados. 
Neste sentido, a Câmara Municipal aprova as Normas de Funcionamento do Cortejo 
de Carnaval da Cidade de Faro. 
 

CAPÍTULO I 
Disposições gerais 

 
Artigo 1.º 
Objecto 

1. O presente documento define as regras de organização e participação no cortejo 
de Carnaval da Cidade de Faro. 

2. A realização deste cortejo tem por objectivo promover a preservação e valorização 
das tradições carnavalescas da Cidade de Faro, contribuindo paralelamente para a 
dinamização da baixa da Cidade. 

 
Artigo 2.º 

Data e local de realização 
O Cortejo de Carnaval da Cidade de Faro realiza-se nas terças-feiras de Carnaval, no 
Jardim Manuel Bívar em Faro, com início às 15:00 horas. 
 
 
 



   

 2 

Departamento de Cultura e Património    

Artigo 3.º 
Participantes 

Poderão participar no cortejo de Carnaval da Cidade de Faro todas as Associações do 
Concelho ou grupos de pessoas organizadas e que tenham na sua génese uma 
instituição ou organização. 
 

Artigo 4.º 
Inscrições 

1. As inscrições no cortejo formalizam-se através do preenchimento de uma ficha de 
inscrição, que deverá ser entregue na Divisão de Cultura até 15 dias antes da data 
do desfile, e consta como anexo ao presente documento normativo. 

2. As normas de funcionamento do cortejo, bem como a ficha de inscrição, 
encontram-se disponíveis na Divisão de Cultura, bem como no sítio electrónico do 
Município de Faro. 

3. São admitidas inscrições nas seguintes categorias: 
a) Carro alegórico; 
b) Grupo a pé, desde que seja composto por um mínimo de 6 elementos.  

 
Artigo 5.º 

Identificação 
Os participantes no desfile deverão estar identificados com um número que lhes será 
atribuído pelo secretariado da organização, que funcionará em local determinado pela 
Câmara Municipal. 
 

Artigo 5.º 
Subsídio de participação 

A Câmara Municipal atribuirá um prémio de participação a cada um dos grupos 
participantes com o seguinte valor: 

a) €300,00 (Trezentos euros) por cada carro alegórico; 
b) €150,00 (Cento e cinquenta euros) por cada grupo a pé, desde que tenha 

um mínimo de 6 elementos. 
 

Artigo 6.º 
Outras disposições 

Qualquer dúvida ou omissão relacionada com este documento normativo, será 
resolvida pela organização, a cargo da Câmara Municipal de Faro.  
 
 
 
E para constar e legais efeitos se lavrou o presente edital e outros de igual teor, os 
quais vão ser afixados nos lugares públicos do estilo.  
 

Paços do Município, 28 de Janeiro de 2010 

 
O Presidente da Câmara, 

 
 

José Macário Correia 
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ANEXO 

PARA: DEPARTAMENTO DE CULTURA E PATRIMÓNIO  
CÂMARA MUNICIPAL DE FARO 
 

 
Nome do Grupo/Carro: 
___________________________________________________________________ 
 
Nome da entidade para fins de atribuição do prémio de participação: 
___________________________________________________________________ 
 
Telefone: ___________________ Fax: ______________________ 
 
Nome do Responsável pelo Grupo/Carro: 
___________________________________________________________________ 
Contacto directo: __________________ 
 
 

a) Tema (confidencial): 
______________________________________________________________ 

b) Nº de Figurantes (mínimo 6 elementos): _____ 
c) Nº de Viaturas a Utilizar: _____  - Dimensões: ___________x_____________ 
d) Breve descrição do Grupo/Carro: 
e) ______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
Observações: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
________________, _____ de _________________ de ________ 

 
 

___________________________________________________ 
(Assinatura legível) 

FICHA DE INSCRIÇÃO  
 

CARNAVAL DE FARO 2010 - DIA 16 DE FEVEREIRO 

Nome da Colectividade/Associação:  
 
_____________________________________________________________ 


