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ENCONTRO CONCELHIO DE JOGOS TRADICIONAIS  
 
 
O Encontro Concelhio de Jogos Tradicionais é um evento organizado pelo Município de Condeixa 
com o objectivo de fomentar e dinamizar a actividade associativa, apoiando através de uma política de 
incentivos financeiros as Associações e Colectividades pelo seu grau de intervenção a nível associativo 
nestas actividades. 
 
A participação neste evento é direccionado exclusivamente para as Associações do Concelho e seus 
associados, devendo ser estes a representar as associações nas diversas actividades. 
 
Para participar nos vários jogos tradicionais as Associações têm de se fazer representar da seguinte 
forma: 
 
Jogo da Péla (5 participantes femininos) 
Jogo do Burro (1participante masculino / feminino) 
Malha de Ferro (2 participantes masculinos) 
Corrida de Arcos (1 participante masculino /feminino) 
Corrida de Andas (1 participante masculino /feminino) 
Corrida de Cântaros (1 participante feminino) 
Corrida de Sacos (1 participante masculino /feminino) 
Pau Ensebado (1 participante masculino / feminino) 
Tração à Corda (5 participantes masculinos) 
 
 
As associações devem cumprir com os horários estabelecidos pela organização para a realização 
dos vários jogos, devendo efetuar a inscrição no próprio dia do evento junto do secretariado da 
organização. 
 
Programa: 
09:30 – Concentração e abertura do Secretariado 
10:00 – Inicio dos Jogos: Pela, Burro e Malha de Ferro 
13:00 – Almoço – Porco no Espeto e bebidas  
15:00 – Inicio dos Jogos da Tarde: Malha de Ferro, Corrida de Arcos, Andas, Cântaros e Sacos, Tração 
à Corda e Pau Ensebado. 
18:00 – Entrega de Prémios 
 
SERVIÇO DE BAR durante o Encontro Concelhio: 
               
Bar 1 – ARC Bendafé 

Bar 2 – AJF Zambujal  
 
 
A organização será responsável por todo o material de apoio, nomeadamente para os jogos, e para os 
bares, disponibilizando assim para cada Bar: 
- 1 Stand, 20 cadeiras, 2 guarda sois, 3 mesas, e um ponto de eletricidade. 
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