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ENCONTRO CONCELHIO DE JOGOS TRADICIONAIS - NORMAS 

 

Com o objetivo de promover o associativismo e em simultâneo preservar as tradições e costumes da 

região que envolve o concelho de Condeixa-a-Nova, a Câmara Municipal, organiza anualmente, o 

Encontro Concelhio de Jogos Tradicionais, concedendo apoio financeiro às Associações e 

Coletividades do Concelho pelo seu grau de intervenção nesta iniciativa. 

 

Jogos: 

 Malha de Ferro 

 Péla  

 Burro 

 Pau Ensebado 

 Corrida de Andas 

 Arcos 

 Sacos  

 Corrida de Cântaros  

 Tração à Corda  

 

Data | Hora: 

 O Encontro Concelhio de Jogos Tradicionais realiza-se no mês de Maio, ou Junho, ao 

domingo, salvo alguma exceção, normalmente em simultâneo com a Festa da Família; 

 A data é definida pela Câmara Municipal, de acordo com o Plano Anual de Atividades, 

sujeitas a alteração caso necessário e informadas em reunião de Associativismo; 

 O Encontro Concelhio de Jogos Tradicionais decorre das 9h30 às 18h00; 
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Organização: 

 Toda a organização do Encontro Concelhio de Jogos Tradicionais é da responsabilidade da 

Câmara Municipal; 

 

Inscrições nos Jogos Tradicionais: 

 As inscrições em cada jogo são presenciais, no dia do evento, efetuadas por um elemento da 

Associação 30 minutos antes do início de cada jogo;  

 

Participantes nos Jogos: 

 Os participantes só podem representar uma Associação; 

Malha de Ferro - 2 participante (M/F) por Associação; 

Jogo da Péla - 5 participantes (F) por Associação; 

Jogo do Burro, Pau Ensebado, Corrida de Andas, Arcos e Sacos - 1 participante (M/F) 

por Associação; 

Corrida de Cântaros - 1 participante (F) por Associação; 

Tração à Corda - 5 participantes (M) por Associação; 

 

Esquema / Sistema de Jogo: 

 O esquema de cada um dos Jogos tradicionais é indicado pelos colaboradores do Gabinete 

de Desporto e Associativismo da Câmara Municipal tendo em conta o número de equipas 

participantes inscritas; 

 As eliminatórias disputam-se mediante os seguintes critérios: 

Malha de Ferro - somatório de 2 jogos de 40 pontos, à distância de 15m; 

Jogo da Péla – 1 jogo de 40 pontos; 

Jogo do Burro – 2 jogadas de 7 fichas, apura o somatório dos pontos realizados; 

 Pau Ensebado - 3 tentativas por participante, apura a melhor altura; 

Corrida Andas, Arcos, Sacos e Cântaros - 1 tentativa num corredor com cerca de 15 

metros de comprimento, após qualquer falta inicia a prova; 
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Tração à Corda – 1 tentativa, vence a equipa que arrastar a outra equipa para lá da linha 

divisória; 

 

Material de Jogo 

 A Câmara Municipal disponibiliza todo o material necessário para a realização dos jogos; 

 

Prémios 

 Os prémios atribuídos são da responsabilidade da Câmara Municipal de Condeixa, sendo 

atribuídas troféus às 3 primeiras associações classificadas nos respetivos jogos. Para efeitos 

de pontuação da Gala do Desporto, são contabilizadas as 4 primeiras classificações; 

 

Incentivos Financeiros: 

 As associações participantes ficam habilitadas ao incentivo/subsídio a atribuir consoante o 

número de participações nos vários jogos; 

 Qualquer Associação inscrita nos jogos e que não compareça em qualquer uma das fases, ou 

por conduta antidesportiva, será penalizada, subtraindo aos incentivos financeiros a receber o 

valor a que teria direito na participação falhada. 

 

Divulgação: 

 A Câmara Municipal é responsável pelo material de comunicação e divulgação do ECJT, 

enviando um exemplar para cada Associação; 

 

Conduta de Participação: 

 A conduta de participação das Associações deve-se reger pelo objetivo da realização do 

ECJT – dinamizar o movimento associativo; 

 

Almoço: 

 O almoço do ECJT é da responsabilidade da Câmara Municipal de Condeixa; 
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Serviço de Bar: 

 A Câmara Municipal concede dois espaços iguais (stands 6x3) e eletricidade no Parque 

Verde para as Associações efetuarem serviço de bar durante o evento; 

 As Associações interessadas em explorar o serviço de bar devem comparecer na primeira 

reunião do ano efetuada para o efeito pela Câmara Municipal e demonstrar o seu interesse 

nessa exploração; 

 Cada Associação só pode explorar um bar; 

 As Associações que explorarem um bar só se podem voltar a candidatar para o efeito quando 

não houver nenhuma Associação pretendente que ainda não o tenha explorado desde 2014; 

 As Associações candidatas à exploração dos bares são sorteadas aleatoriamente; 

 São sorteadas duas Associações suplentes, no caso de haver desistências para a sua 

exploração, ficando ordenadas de acordo com o sorteio; 

 

Casos Omissos 

Cabe unicamente ao Gabinete de Desporto e Associativismo da Câmara Municipal de Condeixa-a-

Nova ou ao seu representante no local, analisar e resolver situações omissas nos regulamentos que 

gerem os torneios e que venham a ser colocadas à organização 
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