
 

 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

MARCHAS SANJOANINAS DE ÍLHAVO 

 

As Marchas Sanjoaninas fazem parte da agenda de atividades culturais promovidas pela 

Câmara Municipal de Ílhavo, marcando um momento de grande entusiasmo e vitalidade das 

nossas Associações e têm como principais objetivos:  

- Manter a tradição desta festa de cultura popular bem apreciada e vivida pelas populações do 

Município de Ílhavo;  

- Fomentar a divulgação da criação artística nas vertentes da coreografia, música, poesia e 

demais requisitos envolvidos nesta manifestação pública de cultura predominantemente de 

raiz popular; 

- Promover a notoriedade e visibilidade cultural e artística do Município de Ílhavo;  

- Fortalecer o Associativismo e envolvimento comunitário na realização desta atividade.  

 

1 – Na iniciativa Marchas Sanjoaninas de Ílhavo, participam grupos representativos de 

Associações Recreativas e Culturais, Desportivas e/ou Instituições legalmente sediadas no 

Município de Ílhavo, sendo que os referidos grupos estão vinculados, na organização e 

apresentação de cada Marcha Popular, ao integral cumprimento das regras constantes nas 

presentes “Normas de Participação”. 

 

2 – A participação das Marchas deverá obedecer às tradições e temas locais e regionais no 

âmbito dos Santos Populares. 

 

3 – É instituída uma Equipa de Gestão das Marchas Sanjoaninas, constituída pela Câmara 

Municipal de Ílhavo e por representantes de cada uma das Associações participantes com 

Marcha 

 

4 – As Marchas participantes das Marchas Sanjoaninas de Ílhavo são definidas anualmente 

pela Câmara Municipal de Ílhavo de acordo com as propostas recebidas. 

 

5 – O Desfile das Marchas Sanjoaninas de Ílhavo obedecerá à ordem obtida por sorteio na 

presença de representantes das Marchas participantes.  

 



 

 

6 - A data de realização das Marchas é durante o mês de Junho em dias e locais a definir 

anualmente, sendo que alternam a Praia da Costa Nova com a Praia da Barra.  

 

7 – Cada Marcha poderá ser apresentada publicamente pela sua Associação, dentro ou fora 

do Município de Ílhavo, em outras datas para além das definidas anualmente, desde que essa 

mesma apresentação não seja anterior à data do primeiro desfile agendado pela Câmara 

Municipal. 

 

8 – No desfile, cada uma das Associações apresentará obrigatoriamente a sua Marcha, com 

letra e partituras da música originais e inéditas, entregues previamente ao Júri. Por decisão 

da Equipa de Gestão das Marchas Sanjoaninas, não haverá “marcha obrigatória” no desfile 

das Marchas Sanjoaninas de Ílhavo, sendo da exclusiva responsabilidade das Associações 

organizadoras o respeito por todos e quaisquer direitos de autor e direitos conexos inerentes à 

sua participação no Concurso 

 

9 - Cada marcha é constituída preferencialmente por vinte e quatro pares de marchantes, 

quatro ajudantes e um “cavalinho” (O cavalinho é um grupo de músicos composto por oito 

elementos tendo como instrumentos obrigatórios um clarinete, um saxofone alto, dois 

trompetes, um trombone, um bombardino, um contrabaixo ou tuba e uma caixa.) 

Podem ainda ser incorporados em cada Marcha, para além dos elementos já mencionados, 

um par de suplentes, um porta-estandarte, um par de padrinhos e um ensaiador. O grupo de 

crianças que habitualmente acompanha os padrinhos não deverá ser demasiado grande, não 

pode fazer qualquer tipo de coreografia e deverá ir na frente da marcha.  

 

10 – As Marchas participantes no desfile deverão respeitar as indicações dadas pelos 

representantes e funcionários da organização, ou seja, da Câmara Municipal de Ílhavo.  

 

11 – O Júri, que fará um trabalho de avaliação da qualidade das Marchas, será constituído por 

cinco personalidades a indicar pela Câmara Municipal de Ílhavo e de alguma forma ligadas às 

diversas disciplinas em apreciação. Será designado também um Presidente de Júri que terá 

em caso de empate, o voto de qualidade e que fará todo o trabalho de verificação do 

cumprimento das normas estabelecidas, durante os desfiles. 

 



 

 

12 – O Júri fará uma avaliação quantitativa (a pontuação é atribuída numa escala crescente de 

1 a 10. Após cada exibição, cada membro do Júri atribuirá uma pontuação a cada Marcha, no 

âmbito das respetivas especialidades). As Marchas participantes serão avaliadas nas 

seguintes vertentes: 

- a) Tema (Cada Associação organizadora tem obrigatoriamente de escolher um tema para a 

Marcha, que reflita as tradições e/ou vivências particulares da Freguesia ou Lugar 

correspondente, ou da cidade de Ílhavo). 

- b) Coreografia (A coreografia é obrigatoriamente executada pelos vinte e quatro pares 

marchantes e apreciada para concurso apenas a que for acompanhada pela composição 

original.) 

- c) Arcos, adereços e motivos (Os arcos e os demais elementos cenográficos devem ser 

originais e refletir o tema escolhido. A decoração dos arcos e elementos cenográficos deve 

obrigatoriamente incluir um dos três elementos tradicionais seguintes: festão, balão ou 

manjerico.) 

- d) Orquestração e música (original, sob pena de desclassificação) 

- e) Poema (original, sob pena de desclassificação) 

- f) Trajes (é obrigatório o uso de fatos originais e alusivos ao tema escolhido, pelos elementos 

que compõem as Marchas) 

- g) Impacto Visual (A espetacularidade não deve por em causa a qualidade do desempenho 

dos marchantes e a sua integridade física, pelo que na construção dos arcos, bem como na 

adaptação dos adereços e guarda-roupa às respetivas funções de cada participante, devem 

ser utilizados materiais tão leves e seguros quanto possível. É expressamente proibida a 

utilização pelas Marchas de qualquer tipo ou forma de publicidade ou referência comercial, 

explícita ou implícita, sob pena de desclassificação.) 

 

13 – O tempo de atuação previsto para o desfile de cada marcha não poderá ser inferior a 

cinco minutos, nem superior a quinze minutos, tempo este que não deverá ser excedido. O 

incumprimento dos tempos previstos implica penalização da mesma em 1 ponto por minuto.  

 

14 – Cada Marcha receberá um apoio financeiro de presença de cinco mil euros, atribuídos 

pela Câmara Municipal de Ílhavo, em duas tranches. A primeira tranche, no valor de dois mil e 

quinhentos euros, será transferida durante o mês de abril, e a segunda, de igual valor, durante 

o mês de junho do ano de realização do evento.  

 



 

 

15- Serão atribuídas 2 classificações: 1º lugar para a Marcha que mais pontos obtiver nas 

categorias referidas no ponto 12 e um 2º lugar ex aequo para todas as outras. Será atribuído 

um troféu de participação a todas as Marchas e um prémio monetário de acordo com a 

classificação obtida (1º e 2º lugar), de 500,00 Euros e 350,00 Euros respetivamente. 

 

16 – As decisões do Júri serão soberanas per si, não havendo lugar a recurso. 

 

17 – A atribuição da classificação e dos troféus será feita no final do último dia de desfile e 

entrega do prémio monetário em data a definir posteriormente. 

 

18 – Caso alguma Associação não cumpra o disposto nestas Normas de Participação, poderá 

ser impedida de participar nos desfiles, bem como proceder à devolução do apoio financeiro 

atribuído. 

 

19 – Os casos omissos a estas Normas de Participação serão resolvidos pelo Executivo 

Municipal, por proposta do Vereador.  

 


