
 
     

                   Regulamento do Concurso de Tochas 
Floridas 

 
 

 
 
A Procissão, na manhã do dia de Páscoa, é em honra da Ressurreição do Senhor, Outrora foi 
popular em todo o Algarve.  
Esta Procissão de Aleluia ou das Tochas Floridas não leva andores com santos, debaixo do pálio, vai 
apenas o SS.mo Sacramento. Sempre foi obrigatório as confrarias levarem uma tocha acesa ou 
luminária e opas vestidas.  
A falta de cera levou ao aparecimento de paus pintados e ornamentados com flores, no cimo do 
qual se colocava uma pequena vela. Com o desaparecimento das confrarias ficaram os paus 
enfeitados, as lanternas e velas acesas ao lado do pálio e as opas nos homens que transportam o 
pálio. 
Ao longo da procissão sempre se cantou hinos, responsos e o Aleluia, em honra da Ressurreição do 
Senhor. Outrora havia um ou dois coros a cantar e o povo respondia. Com a falta de clero e de 
cantores, o canto ficou na boca do povo.  
Toda e qualquer tocha presente na procissão fica sujeita a avaliação, sendo seleccionadas as 
melhores e classificadas perante o seguinte regulamento: 

 
1 – Cada participante, independentemente do sexo ou idade, só pode concorrer com uma tocha 
florida. Se for premiada, o prémio é atribuído à pessoa que transporta a tocha. 
 
2 – A tocha deve ser uma vela, um pau ornamentado, ou outro objecto, no cimo do qual deve ter 
uma vela.  
 
3 – A tocha deve ser ornamentada com flores naturais espontâneas da nossa região e não com 
flores artificias, de estufa ou de florista. 
 
4 – A classificação terá este critério: 

4.1. A tocha deverá ter uma vela e flores campestres. 
4.2. Criatividade e originalidade na ornamentação e confecção da tocha. 
4.3. As tochas sem vela e os arranjos em esferovite serão classificadas de acordo com a 
sua originalidade. 
4.4. As classificações serão atribuídas por escalões: Crianças até aos 12 anos 
(inclusive), Jovens até aos 25 anos (inclusive) e Adultos. 
 

5 - O júri seleccionará várias tochas e trabalhos que devem ficar expostos no Salão Paroquial, no 
fim da Procissão.  

 
6. Na tarde cultural os premiados subirão ao palco com as suas tochas. O júri indicará que prémio 
ganhou cada tocha. 

 
7 - Qualquer situação omissa neste regulamento é da exclusiva responsabilidade do júri.  
 
8 -  A decisão do júri é irrevogável.  


