Fundado em 21-12-1977

REGULAMENTO
O Grupo Desportivo Unidos do Arco ( G.D.U.A.) , fundado em 21/12/1977, sediado
na Quinta de São Nicolau em Corroios , Concelho do Seixal organiza a primeira
mostra de papagaios da margem sul com a temática “ Dar asas a Corroios”
Lançamento de papagaios dia 22-05-2022
Local de lançamento : Quinta da Marialva ( anfiteatro junto ao palco principal )
Abertura do recinto : 09h00 com o fim de receber os concorrentes e fazer a exposição
dos exemplares a concurso
10h30 inicio do lançamento dos papagaios

A construção dos papagaios fica a cargo dos participantes que podem dar azo à sua
imaginação sendo que os itens avaliados serão os abaixo indicados :
1 - Capacidade de voo ( tempo e distância )
2 - Beleza
3 - Materiais utilizados
4 - criatividade
5 – cor
Cada uma das vertentes de avaliação receberá um valor de 1 a 5 , vencendo aquele
que tiver maior número de pontos
Objetivos
- São objetivos deste concurso:
a) reavivar a tradição da construção e lançamento dos Papagaios;
b) incentivar o gosto pelos jogos tradicionais;
c) estimular a criatividade e imaginação dos participantes;
d) promover o benéfico convívio entre alunos ;
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e) incentivar o convívio entre gerações ;
f) promover atividades ao ar livre, quebrando com os hábitos de sedentarização;
g) realizar atividades educativas e culturais que impliquem o envolvimento da
comunidade;
Público-alvo
4º O concurso destina-se ao público em geral, distribuídos por três escalões:
a) escolas;
b) famílias;
c) individuais.
Não existe limite de idade para participar, contudo os participantes têm de ter
capacidade e conhecimento para manobrar o seu papagaio.
Modalidade
Os papagaios têm de ser de fabrico manual.
Os materiais a utilizar são da responsabilidade de cada um dos participantes.
Um número de concorrente será atribuído pelo GDUA , dando prioridade à ordem
de inscrição.
Este número deve ser colocado nas costas do participante e em local bem visível.
Prémios
Haverá prémios para:
a) Tempo de voo (1º Classificado, 2º Classificado, 3º Classificado).
b) Criatividade (1º Classificado, 2º Classificado, 3º Classificado).

Avaliação e Seleção
Os trabalhos concorrentes deverão ser apresentados no próprio dia a partir das
09h00 e até às 10h30 , devidamente identificados.
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O papagaio pode ser apresentado a título individual ou coletivo.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas, em formulário próprio colocado no
evento no FB ou então presencialmente na sede do GDUA
As inscrições decorrem de 1 de maio até 22 de maio do corrente ano.
Desclassificações
Será desclassificado o concorrente a que se verifique algum comportamento
antidesportivo e não regulamentar.
seleção final
O júri de seleção final é composto pelos seguintes elementos:
a) Representante da comunidade ;
b) Representante da Junta de Freguesia de Corroios
c) Representante do Grupo Desportivo Unidos do Arco;
Cabe ao júri decidir sobre os casos omissos neste regulamento.
Das decisões do júri não haverá recurso.
Direitos de Utilização
Os autores autorizam a utilização, de forma gratuita, das imagens dos seus
papagaios

O Presidente,
____________________________
Francisco Frade
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