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CONCURSO
DE QUADRAS
MAIOS NA ALDEIA
DE SANTA RITA

2 Abril

ENTREGA DE
QUADRAS ATÉParticipe criando as quadras que darão 

mote aos maios em Santa Rita!



OS MAIOS
No Algarve, em muitos lugares, é tradição no primeiro dia de Maio, criarem-se os Maios ou Maias, 
enfeitá-los e colocá-los na rua. Estamos a falar de bonecos e bonecas representando pessoas, em 
tamanho natural, cheios com palha, trapos, jornais amachucados e vestidos com roupa usada. São 
feitos pelas populações com simplicidade e improvisação, comummente acompanhados de 
reproduções de animais, objetos de uso comum, encenando atividades quotidianas, com dizeres a 
propósito em prosa ou verso. São reminiscências de costumes arcaicos ligados ao fim do Inverno e 
ao eclodir da Primavera. Assinalavam a renovação da natureza e simbolizavam o poder fecundante 
da vegetação que desabrocha.

Este ano – 2020 – em Santa Rita (concelho de Vila Real de Santo António), em estreita colaboração 
com os habitantes da aldeia, voltamos a reviver esta antiga tradição festiva tão característica na 
região.

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO

1. Organização

O presente concurso integra-se na iniciativa Maios na aldeia de Santa Rita e é uma iniciativa da 
Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, organizada pelo Centro de Investigação e 
Informação do Património de Cacela. 

2. Âmbito e objetivos

Os Maios em Santa Rita têm-se nos últimos anos socorrido do cancioneiro popular e de provérbios 
para mote das cenas criadas pelos Maios.

Este ano, pretende-se com o presente concurso, estimular a produção de quadras a serem 
utilizadas para a criação de cenas que permitam a relação entre um ou mais bonecos e respetivos 
adereços.

Sugere-se, este ano, que as quadras se enquadrem no tema profissões/atividades tradicionais.

3. Condições de participação

a) Podem participar todas as pessoas individuais e coletivas (associações, escolas, lares,…) 
independentemente do género, idade, naturalidade e lugar de residência.
b) Não é permitida a participação a nenhum elemento que pertença à organização da iniciativa.
c) Cada participante pode concorrer com um máximo de 10 quadras. As quadras a concurso devem 
ser inéditas.
d) As quadras deverão ser enviadas por email, para o seguinte endereço: 
ciipcacela@gmail.com, acompanhadas do nome do seu autor, idade, naturalidade, local de 
residência, endereço de email e telefone de contacto (garantimos aos participantes a proteção e 
confidencialidade dos dados fornecidos). Podem também ser entregues em mão ou enviadas pelo 

correio para Centro de Investigação e Informação do Património de Cacela, Antiga Escola 
Primária de Santa Rita, 8900-059 Santa Rita - Vila Nova de Cacela.
e) A data limite de receção dos trabalhos é o dia 2 de Abril de 2020.
f) O Júri decidirá sem ter acesso ao nome dos autores.

4. Júri

a) O Júri é constituído por um representante da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, 
um poeta da região e um representante da população da aldeia de Santa Rita.
b) O Júri reunirá no prazo de uma semana após a data limite para entrega das quadras.
c) Os resultados serão comunicados por email aos participantes e serão publicados na página do 
CIIP Cacela http://ciipcacela.wordpress.com/, no Facebook do CIIP Cacela e do Município de Vila 
Real de Santo António, nessa mesma semana. 

5. Seleção

Na seleção das quadras serão tidos em conta os seguintes critérios:
. Qualidade poética
. Aspetos técnicos da quadra nomeadamente os associados à métrica e à rima tradicionais
. Originalidade
. Enquadramento do tema
. Sentido de humor
. Capacidade da quadra ser representada cenicamente por um ou mais bonecos e respetivos 
acessórios.

6. Gratificações

Às 3 melhores quadras serão atribuídos as seguintes gratificações:
1º Cabaz com produtos locais (alimentares e artesanais)
2º Refeição para duas pessoas em restaurante da região
3º Publicações sobre poesia, história e património de Vila Real de Santo António.

7. Direitos de autor e autorizações

A organização reserva-se o direito de utilização das quadras a concurso, (independentemente de 
terem sido ou não premiadas), sempre no contexto dos Maios na aldeia de Santa Rita, nesta e 
noutras edições.

8. Aceitação das normas de participação

A participação no Concurso de Quadras para os Maios na aldeia de Santa Rita pressupõe a 
plena aceitação das presentes normas de participação e da decisão do Júri, não haverá recurso.


