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EDITAL 
----Américo da Conceição Pereira, Presidente da Junta da União das Freguesias de Serra e Junceira, 

Faz público que, conforme o deliberado em reunião do executivo do passado dia 20 de novembro de 2022, as 

inscrições para a participação na Festa dos Tabuleiros de 2023 (pares) estarão abertas nos edifícios da autarquia na 

Serra e na Junceira, em impresso próprio, entre os dias 05 e 31 do próximo mês de Dezembro.  

O número total de tabuleiros não poderá exceder os cinquenta – vinte seis da freguesia da Serra e vinte quatro da 

freguesia de Junceira -, sendo que a confeção das flores será da responsabilidade de cada um dos pares. 

Mais se torna público, que os critérios de seleção serão os seguintes: 

a) Ordem de inscrição 

b) Idades compreendidas entre os 18 e os 60 anos, aplicável a ambos os elementos; 

c) Ambos os elementos recenseados na União das Freguesias de Serra e Junceira 

d) Apenas um dos elementos recenseado na União das Freguesias de Serra e Junceira 

e) Ambos os elementos serem naturais das freguesias de Serra ou Junceira 

f) Apenas um dos elementos ser natural das freguesias de Serra ou Junceira 

g) Ambos os elementos terem 2ª habitação na União das Freguesias de Serra e Junceira 

As alíneas c) e d) são aplicáveis à data da inscrição. 

Seguindo o habitualmente estabelecido em anos anteriores, as Coletividades de Cultura e Recreio dos Lugares de 

Poço Redondo, Fonte D. João, Junceira e Carril (Freguesia de Junceira) poderão indicar quatro pares cada uma. 

E para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos locais do costume. 

Serra, 22 de Novembro de 2022 

O Presidente da Junta 

 

(Américo Pereira) 


