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FESTA DOS POVOS – CHAVES ROMANA 

 

JOGOS POPULARES AQUAE FLAVIAE 

 

NORMAS INTERNAS DE FUNCIONAMENTO 

 

Preâmbulo 

 

O Municipio de Chaves vai realizar nos dias 17, 18 e 19 de agosto de 2018 a Aquae 

Flaviae - Festa dos Povos/Chaves Romana. 

Do programa fazem parte várias atividades, como o mercado romano, rituais com fogo, 

espetáculos de malabarismo, cortejos com legionários e gladiadores, e a realização dos 

IV Jogos Populares Aquae Flaviae, entre outras. 

Neste contexto, com o intuito de sensibilizar a população deste Concelho e preservar 

uma tradição da nossa cultura, o Municipio de Chaves vai levar a efeito a realização do 

IV Jogos Populares de Aquae Flaviae. 

Assim, foram elaboradas as presentes normas internas de funcionamento pelas quais 

se regerão os respetivos Jogos. 

 

 

Artigo 1º 

Objetivo do Torneio 

Os IV Jogos Populares de Aquae Flaviae destinam-se a proporcionar um conjunto de 

ocupações, nomeadamente, na área do lazer, proporcionando momentos de convívio e 

troca de interesses e habilidades através da valorização dos saberes tradicionais. 

O espirito orientador destes Jogos é o de motivar a população do Concelho a praticar 

diversas atividades físicas, contribuindo assim para uma melhor qualidade de vida, 

sendo que acima de qualquer sentido competitivo deverá estar o prazer da participação 

e do convívio na Festa dos Povos. 

Artigo 2º 

Destinatários 

Os IV Jogos Populares Aquae Flaviae são dirigidos à população do Concelho de 

Chaves, sendo que a organização das equipas será feita da seguinte forma, a saber: 
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POVO Freguesias 

AQUIFLAVIENSES Santa Maria Maior 

AOBRIGENSES 

Sanfins da Castanheira 
Cimo de Vila da Castanheira 

Tronco 
Planalto de Monforte 

BIBALI 

Santa Cruz Trindade/Sanjurge 
Bustelo 

Ervededo 
Calvão/Soutelinho da Raia 

COELERNI 

Vidago 
Oura 

Anelhe 
Vilas Boas 

Loivos/Povoa de Agrações 
Vilela do Tâmega 

EQUAESI 

Mairos 
Paradela 

Águas Frias 
Travancas/Roriz 

São Vicente da Raia 

INTERAMICI 

Moreiras 
Nogueira da Montanha 

Santa Leocádia 
São Pedro de Agostém 

LÍMICI 

Lamadarcos 
Vila Verde da Raia 

Santo António de Monforte 
Santo Estevão 

Faiões 

AEBISOCI 
Madalena/Samaiões 

Vilar de Nantes 
Eiras/São Julião/Cela 

QUERQUERNI 

Vale de anta 
Curalha 

Redondelo 
Soutelo/Seara Velha 

TAMAGANI 
Outeiro Seco 
Vilela Seca 

Vilarelho da Raia 

 

Artigo 3º  

Organização 

Os Jogos serão organizados pelo Setor de Juventude e Desporto - Divisão de 

Desenvolvimento Social e Cultural, da Câmara Municipal de Chaves, com o apoio das 

Juntas de Freguesia do Concelho, Associações Desportivas e Culturais e Bombeiros do 

Concelho de Chaves. 
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Artigo 4º  

Data e local da realização 

Os IV Jogos Populares de Aquae Flaviae realizar-se-ão nos dias 18 e 19 de agosto de 

2018, no Jardim Público e na margem esquerda do Tâmega. Os horários da realização 

dos Jogos serão posteriormente estabelecidos de acordo com o numero de equipas 

inscritas. 

 

Artigo 5º 

Modalidades e Categorias 

Os IV Jogos Populares de Aquae Flaviae integra as seguintes modalidades: 

 

JOGOS 
Nº PARTICIPANTES POR 

EQUIPA 

1 Tração à Corda 15 

2 Corrida de Sacos 6 

3 Corrida com Andas 3 

4 Bilharda 3 

5 Fito 4 

 

Artigo 6º 

Constituição das Equipas 

1) Cada Povo far-se-á representar por uma equipa;  

2) Cada equipa deverá inscrever no mínimo 15 elementos e no máximo 31. Os 

participantes devem ter idade igual ou superior a 14 anos; 

3) A inscrição dos participantes em cada jogo é da responsabilidade das 

respetivas equipas, sendo que cada equipa terá de fazer-se representar em 

todos os jogos. 

Artigo 7º 

Inscrições 

Povos Participantes: 

a) Inscrições até ao dia 03 de agosto, no Centro cultural de Chaves, através 

do preenchimento da ficha de inscrição, conforme modelo em anexo às 

normas internas de funcionamento. 

b) A Lista de elementos deverá ser entregue, igualmente até ao dia 03 de 

agosto, no Centro Cultural de Chaves, através do preenchimento da ficha 
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de inscrição, conforme modelo em anexo às normas internas de 

funcionamento. 

Esta será definitiva, não podendo ser alterada durante o torneio. 

 

Artigo 8º 

Lista de Elementos 

Na Lista de Elementos terão de constar obrigatoriamente, os nomes e os números 

de Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão dos elementos participantes, pelos 

quais é constituída a equipa.  

 

Artigo 9º 

Arbitragem 

Cada jogo terá os responsáveis necessários pela organização do mesmo. Estes terão 

também a função de júris, podendo esclarecer qualquer dúvida que eventualmente 

possa surgir. 

As equipas podem ser penalizadas ou desclassificadas, de acordo com o júri que esteja 

a organizar o respetivo jogo, sempre que demonstrem atitudes anti-desportivas para 

com os restantes participantes, elementos da organização ou público em geral. 

 

Artigo 10º 

Prémios 

Os IV Jogos Populares de Aquae Flaviae pretendem assegurar a aproximação e o 

convívio entre pessoas, pelo simples prazer de conhecer novas formas de jogar e 

revitalizar tradições, num ambiente de festa e alegria, pelo que haverá prémios de 

participação para todos os participantes e prémio para a equipa vencedora, de acordo 

com a seguinte tabela: 

 

JOGOS 
Classificação 

por Jogo  

Pontuação para apuramento da 
equipa vencedora dos II Jogos 
Populares de Aquae Flaviae (a) 

1 Tração à Corda 

1º Classificado 
2º Classificado 
3º Classificado 
4º Classificado 
5º Classificado 

1º Classificado: 50 pontos 

2º Classificado: 40 pontos 

3º Classificado: 30 pontos 

4º Classificado: 20 pontos 

5º Classificado: 10 pontos 

2 Corrida de Sacos 

3 
Corrida com 

Andas 

4 Bilharda 

5 Fito 
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(a) Após o cálculo da pontuação final de cada equipa, em caso de empate entre 

duas equipas, será jogado o jogo da tração à corda. 

 

 

PRÉMIOS: Troféu dos Povos para todas as Juntas de Freguesia participantes e lanche 

no final dos Jogos para os participantes nos mesmos. 

 

Artigo 11º 

Seguro desportivo 

A entidade organizadora, a Câmara Municipal de Chaves, proporcionará a todas as 

equipas participantes um Seguro Desportivo. Este estará em vigor durante a realização 

dos jogos para os participantes devidamente inscritos na respetiva ficha de inscrição. 

 

Artigo 12º 

Casos Omissos 

A resolução de dúvidas ou casos omissos durante a realização dos IV Jogos Populares 

de Aquae Flaviae, compete à organização, Setor de Juventude e Desporto da Câmara 

Municipal de Chaves.  

 

Artigo 13º 

Regras dos Jogos 

 

Anexo I do presente regulamento. 

 

 

Chaves, 23 de julho de 2018 

 

 

 

 

O Vice-Presidente da Câmara Municipal 

(Dr. Francisco Melo) 
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ANEXO I 

Regras dos Jogos 

 

1 – TRAÇÃO À CORDA 

 

O Jogo da Tração à Corda será jogado num plano livre de obstáculos, com as duas 

equipas, uma de cada lado pegando na corda, e à mesma distância do lenço.  

Entre as equipas e à mesma distância do primeiro elemento de cada equipa traça-se 

uma linha. Cada equipa tenta puxar a corda para o seu lado, ganhando aquela que 

conseguir arrastar a outra equipa, fazendo com que o primeiro elemento da equipa 

adversária ultrapasse a linha marcada no chão.  

É derrotada a equipa se os elementos caírem ou largarem a corda 

De acordo com as equipas inscritas será feito o quadro competitivo. 

Para este jogo a organização providenciará o material necessário à sua realização. 

 

Exemplo:  

 

 

 

 

 

 

2 - CORRIDA DE SACOS    

 

O Jogo da Corrida de Sacos será jogado em forma de estafeta, com cada equipa a ser 

constituída por 6 elementos. Os seis concorrentes colocam-se em fila “indiana” atrás da 

linha de partida.  

Ao sinal de partida o primeiro corre em direção ao sinalizador colocado a 10 metros da 

linha de partida, contornando-o, regressando em direção ao colega de equipa, tocando-

lhe na mão, saindo o colega em direção ao sinalizador, contornando-o novamente, 

regressando à linha de partida e assim sucessivamente até terminarem os seis 

elementos. Ganha a equipa que fizer o percurso no menor tempo.  

Se algum dos participantes cair durante o percurso, reinicia a prova no local onde caiu.  
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De acordo com as equipas inscritas será feito o quadro competitivo. 

Para este jogo, a organização providenciará o material necessário à sua realização. 

 

Exemplo:  

 

 

 

 

 

3 – CORRIDA COM ANDAS 

 

O Jogo da Corrida com Andas será jogado em forma de estafeta, com cada equipa a 

ser constituída por 3 elementos. Os três concorrentes colocam-se em cima das andas 

atrás da linha de partida.  

Ao sinal de partida os participantes deslocam-se em cima das andas em direção ao 

sinalizador colocado a 10 metros da linha de partida. Ganha a equipa que fizer o 

percurso no menor tempo.  

Se algum dos participantes cair durante o percurso, reiniciam o jogo no local onde caiu.  

De acordo com as equipas inscritas será feito o quadro competitivo. 

Para este jogo, a organização providenciará o material necessário à sua realização. 

 

Exemplo: 

 

 

 

 

 

4 – JOGO DA BILHARDA 

O jogo consiste em lançar a bilharda o mais longe possível, conforme exemplificado na 

figura a seguir. A bilharda tem que estar inicialmente no chão. Em cada tirada a bilharda 

recebe um primeiro golpe com o “pau de lançamento” para levantá-la no ar, onde é de 

novo golpeada tentando lança-la o mais longe possível. Se a bilharda não é golpeada 

antes de cair no chão, cada participante terá 3 novas tentativas.  

Ganha a equipa que lançar a bilharda o mais longe possível. 

De acordo com as equipas inscritas será feito o quadro competitivo. 
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5 - JOGO DO FITO 

 

a) O Jogo do Fito é jogado com malhas de ferro. 

b) As equipas poderão fazer algumas jogadas de ensaio, após o que iniciarão o 

jogo a sério. Joga primeiro um elemento de uma equipa e depois o da outra, 

tendo como objetivo derrubar ou colocar a malha o mais perto do “marco”, 

lançando-a com uma mão. 

c) O Jogo do Fito será jogado num terreno liso e plano em terra batida a uma 

distância de 20 metros de “marco” a “marco”. 

d) Se a malha bater no “marco”, e este tombar contará 10 pontos. De entre as duas 

equipas em competição, a que ganhar o ponto obterá 5 pontos. O ponto será 

ganho pela equipa cuja malha ficar mais perto do “marco”. O Jogo termina aos 

50 pontos. Cada eliminatória será composta por uma partida, sendo que a equipa 

ganhará a partida quando vencer 3 jogos. 

e) De acordo com as equipas inscritas será feito o quadro competitivo. 

f) Para este jogo, a organização providenciará o material necessário à sua 

realização. 

 

 

 
Exemplo: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


