Regulamento do Cortejo Académico
das Monumentais Festas do Enterro
da Gata 2022
O Cortejo Académico é um cortejo pela cidade de Braga, onde cada curso
participante apresenta-se com um carro alegórico decorado em função do tema do
Enterro da Gata que, para 2022, se apresenta como “A Gata Não Quer Outra Vez
Arroz…”
A Gata não quer outra vez arroz…Ano novo, promessas velhas… Após dois
anos em que pouco ou nada foi avistada constam relatos de que a Gata se encontra
profundamente desgostosa.
O recorrente adiamento de medidas que se assumem como urgentes, como o
reforço do alojamento estudantil, a redução e consequente fim das propinas e a
abolição das taxas e emolumentos são algumas das inquietações que afetam o bem
estar da Gata e das quais esta está saturada. Mas a mesma não se encontra alheia ao
que se passa ao seu redor, desde dos recentes problemas inerentes a mais um
conflito armado bem como temas como a desigualdade do género ou os abusos nos
estágios não remunerados, temas com as quais a Gata infelizmente está familiarizada
e dos quais, por sinal, também se encontra farta.
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Desta forma, a Gata está cansada que lhe sirvam constantemente arroz,
semana após semana, mês após mês e ano após ano, esperando por uma
significativa mudança, no que concerne ao seu alimento!
Cada curso elabora uma apresentação perante a cidade, servindo também
como última homenagem aos caloiros que terminam o seu primeiro ano na
academia e, especialmente, a todos os alunos que se encontram no término do seu
percurso académico, com a presença de todos os colegas de curso, bem como
familiares e amigos.
O seguinte articulado visa assegurar todas as condições de segurança do
Cortejo Académico, assim como esclarecer todas as dúvidas que os participantes
possam apresentar.
Neste sentido, todos os carros a concurso, assim como os convidados, para
poderem

participar

no

concurso,

devem

ser

conhecedores e obedecer

criteriosamente a todas as regras aqui apresentadas.

Artigo 1.º - Definição de Carro a Concurso e Carro Extra
Concurso
1. Entendem-se como carros a Concurso todos os carros que representam um
curso da Universidade do Minho.
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2. São considerados carros extra concurso todos aqueles que não representem
um curso da Universidade do Minho. Nomeadamente aqueles que pertencem
a Escolas ou Institutos Superiores convidados pela Organização do Cortejo.

Artigo 2.º - Inscrição
1. Todos os cursos devem obrigatoriamente informar a AAUMinho da sua
intenção de participação no Cortejo Académico até ao próximo dia vinte e
nove (29) de abril, através do preenchimento do formulário presente no
seguinte link: https://forms.gle/NrStKdstLQTA2vo98

Artigo 3.º - Ordem de Atuações
1. A ordem de partida para o Cortejo Académico é da inteira responsabilidade da
Organização do Cortejo Académico de Enterro da Gata 2022.
2. Esta ordem é definida previamente contemplando todos os cursos e será
divulgada até sete (7) dias antes do Cortejo.
3. Cada carro deve estar identificado com o número correspondente à ordem de
partida, bem visível no vidro da frente do carro de curso.
4. O desrespeito pela ordem, sem notificação prévia à Organização, é critério de
desqualificação no Cortejo Académico.

Artigo 4.º - Início do Cortejo
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1. O Cortejo Académico inicia-se às treze (13) horas do dia onze (11) de maio,
sendo o ponto de partida junto ao cemitério municipal de Braga - Monte
dos Arcos.
2. Os carros que não se encontrem no local são automaticamente
desclassificados e colocados no final da ordem de atuações dos carros de
cursos da Universidade do Minho.
O Cortejo inicia com o carro alegórico da AAUMinho seguindo-se os carros
extra concurso e, por fim, os carros alegóricos dos respetivos cursos da Universidade
do Minho.

Artigo 5.º - Tema do Cortejo Académico
1. O tema do Cortejo Académico do Enterro da Gata é “A Gata Não Quer Outra
Vez Arroz…”.
2. Todos os carros a concurso deverão ser ornamentados de acordo com o tema
acima proposto.
3. A presença de uma faixa com uma mensagem relacionada com o tema será
um critério fundamental para o apuramento do vencedor. Será obrigatória a
mensagem em todos os carros.

Artigo 6.º - Carros a Concurso e Extra Concurso
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1. A comissão organizadora do carro de curso é responsável pelo meio de
locomoção a ser utilizado no Cortejo Académico, não podendo levar mais do
que uma viatura.
2. A desmontagem dos carros a concurso e extra concurso deve ser feita,
obrigatoriamente, na Rua da Depuradoura, em Real, nos edifícios da AGERE,
sob pena de fiscalização e responsabilização por parte das entidades
competentes aos responsáveis dos carros, assim como de desclassificação.

Artigo 7.º - Regras
1. É expressamente proibido a utilização de garrafas de vidro e de material
pirotécnico pelos carros, a concurso e extra concurso, durante o desfile.
2. Todos os carros participantes no desfile têm obrigatoriamente que levar um
extintor e sacos de lixo.
a. Os carros que não disponham destes utensílios não poderão participar
no desfile.
b. Todos os carros estão sujeitos a inspeção por estes materiais pela
organização antes do início do cortejo.
3. O limite de potência do sistema de som de cada carro participante é de 300W,
no total.
4. Os carros têm obrigatoriamente de respeitar o percurso (Rua D. António Bento
Martins Júnior → Rua Doutor Elísio Moura → Rua D.Pedro V → Rua de S.Vítor →
Avenida Central)
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a. Os carros que não o cumprirem são desclassificados.

Artigo 8.º - Atuação a Concurso
1. Cada curso irá proceder à apresentação da sua atuação junto ao Museu
Nogueira da Silva.
2. Cada curso tem pode permanecer até quatro minutos em frente ao júri, que
se encontrará junto ao Museu Nogueira da Silva.
a. Este período compreende a apresentação do carro e do respetivo
curso.
b. Após este tempo, os carros devem prosseguir o percurso do cortejo.
c. O não cumprimento dá origem à desclassificação do carro.

5. É proibida a publicidade e venda de artigos de marcas concorrentes aos
patrocinadores oficiais e parceiros (UMinho, IPDJ, Moche, Super Bock Group,
Super Bock e Vitalis, Somersby, Red Bull, Mega Hits, Bares Académicos de
Braga e Guimarães, Multitendas, Seat) das Monumentais Festas do Enterro da
Gata.
a. O não cumprimento deste artigo dará origem à desclassificação do
carro, assim como o impedimento de alinhar no desfile.
6. Todos os carros participantes no Cortejo Académico deverão respeitar as
ordens dos membros da organização, sob pena de desclassificação.
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Artigo 9.º - Avaliação dos Cursos
1. O júri será composto por elementos da Organização do Cortejo e por
elementos convidados.
2. A classificação é composta pela componente de avaliação do júri (cada júri
atribui uma classificação de 0 a 10 em cada uma das componentes avaliadas).
Os elementos de ponderação para a atribuição da pontuação são:
a. Representação do tema das Monumentais Festas do Enterro da Gata 22’ “A
Gata Não Quer Outra Vez Arroz…”
b. Criatividade
c. Originalidade
3. Os elementos da organização avaliam o comportamento dos carros
participantes no Cortejo Académico, durante o percurso, contando esta
avaliação para a atribuição do prémio de melhor carro.
a. Qualquer carro pode ser retirado do desfile em caso de
comportamento indevido.

Artigo 10.º - Componente Social do Cortejo Académico
1. Todos os carros estão automaticamente inscritos para o concurso paralelo de
Carro Mais Sustentável, no âmbito do selo verde das Monumentais Festas do Enterro
da Gata.
2. A par disto é promovida uma ação solidária de recolha de tampinhas que revertem

para a ajuda a duas crianças com uma doença rara.
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Artigo 11.º - Prémios
1. O prémio a atribuir ao melhor carro determinado pela Organização do Cortejo
Académico do Enterro da Gata é de duzentos e cinquenta (250) euros para o
primeiro classificado
2. Cem (100) euros para o segundo
3. Cinquenta (50) euros para o terceiro classificado.

Artigo 12.º - Omissões
1. Nenhum dos artigos acima descritos é passível de recurso.
2. Qualquer situação omissa no regulamento deverá ser comunicada
atempadamente à Organização do Cortejo Académico do Enterro da Gata
2022, e solucionada pela mesma.

A Direção da Associação Académica da Universidade do Minho
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