
 

1 
 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE PENAFIEL 

Encontro de Cantares de Janeiras 

Normas 

O Município de Penafiel organiza no mês de Janeiro o Encontro de Cantares de Janeiras 

no concelho, com o objectivo de manter esta tradição cultural. 

Local 

1. O Encontro realiza-se no Pavilhão de Feiras e Exposições de Penafiel, no mês de 

Janeiro, durante a tarde de um domingo a agendar pelo executivo. 

Inscrições 

2. Até ao dia 6 de Dezembro decorre o período de inscrições para o Encontro de 

Cantares de Janeiras, devendo ser divulgado no site do Município. 

3. As inscrições são gratuitas e efectuam-se para o Pelouro da Cultura através do 

correio electrónico cultura.penafiel@cm-penafiel.pt. 

4. As inscrições são limitadas a 20 grupos, devendo após esse período fechar-se à 

entrega de inscrições. 

5. Qualquer alteração ao exposto no ponto anterior será da responsabilidade da 

organização. 

6.  Podem inscrever-se grupos de Cantares, Associações e Colectividades, com 

sede no concelho de Penafiel, e legalmente constituídos, cuja actividade esteja 

directamente ligada à música, à dança e/ou às tradições. 

7. No ato de inscrição devem ser submetidos o dados da Associação e 

colectividade, bem como, comprovativos de situação regularizada. 
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Requisitos do evento  

8. A atuação de cada grupo participante, não poderá exceder o tempo de 10 

minutos incluindo entrada e saída do palco, salvo informação contrária, dada 

pela organização na reunião preparatória. 

9. Só poderão fazer parte de 2 ou mais grupos os elementos tocadores (sob pena 

de ficar excluído). 

10. Os elementos dos grupos devem estar trajados de acordo com a tradição. 

11. A ordem da apresentação dos grupos far-se-á por sorteio, a realizar no 

auditório do Museu Municipal, no dia 10 de dezembro, devendo estar presente 

um representante de cada grupo inscrito.  

No caso de ausência, será retirado pela organização o número correspondente. 

12. A listagem das actuações é divulgada no site do Município 5 dias antes do 

evento. 

13. Aos grupos participantes será atribuído um apoio de 150€. 

 




