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CONCURSO DE DECORAÇÃO DO JARDIM CON´JUNTA 

 

Nota introdutória: 

Com o objetivo de contribuir para a dinamização das localidades, a Junta de Freguesia 

de Prainha, promove de 01 de dezembro de 2022 a 7 de janeiro de 2023, o Concurso de 

decoração do Jardim con´Junta. 

Com este desafio pretende-se: 

-Premiar as mais belas e criativas decorações natalícias com materiais reutilizados; 

-Valorizar o território e a identidade cultural local; 

-Despertar a criatividade e estimular o envolvimento e a participação das nossas gentes. 

 

Área de abrangência: 

O presente concurso abrange todas as decorações exteriores com a reutilização de 

materiais entregues por entidades e fregueses da Prainha e colocados no Jardim da 

Igreja. 

 

Calendário: 

até 30 de novembro – Inscrições; 

01 de dezembro de 2022 a 07 de janeiro de 2023 - Período de exposição; 

07 de janeiro - Período de votação do júri 

08 de janeiro - Entrega dos prémios. 

 

Inscrições: 

As inscrições são gratuitas e são formalizadas perante a submissão do formulário online 

que se encontra na página da Junta de Freguesia, ou através da entrega da ficha de 

inscrição devidamente preenchida na Junta de Freguesia ou enviada através do correio 

eletrónico jfprainha@sapo.pt. A ficha de inscrição está disponível na Junta de Freguesia 

ou na Webpage freguesiaprainha.com 

 

Júri: 

O Júri será constituído pela Presidente da Junta de Freguesia, um Membro da 

Assembleia de Freguesia e por uma pessoa convidada pela Junta de Prainha.  

Os elementos do júri não podem participar no concurso como participantes. 

 

Votação e critérios de avaliação: 

Após o período de inscrição, será feita a divulgação de todos os concorrentes nos 

diferentes canais de comunicação da Junta de Freguesia. Os critérios de avaliação do 

júri serão os seguintes: 

a) Originalidade e Criatividade; 

b) Harmonia estética global; 

c) Integração com identidade cultural local. 
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A pontuação será de 0 a 10 para cada um dos três itens em avaliação. Em caso de 

empate será tida em consideração a maior pontuação no primeiro item (Originalidade e 

Criatividade). 

À organização e o júri reserva-se o direito de fazer registos fotográficos da estrutura 

decorativa e fazer a divulgação das mesmas em diferentes canais de comunicação. 

 

Prémios 

1º Prémio Cabaz de Natal 

2º Prémio Um Bolo Rei 

3º Prémio Uma garrafa de vinho. 

Prémio de participação Prémio Surpresa 

 

Disposições finais: 

Caso não se verifiquem um mínimo de 2 inscrições na Prainha para o presente 

Concurso, a Organização reserva-se no direito de não o realizar. As decorações 

apresentadas em desacordo com as presentes normas ou fora do prazo estabelecido não 

serão classificadas. Os participantes, no ato da inscrição do concurso, concordam, 

autorizam e cedem ao organizador o uso da imagem do seu respetivo imóvel (decoração 

de Natal), para fins de divulgação e publicidade do evento. Ficam a cargo dos 

participantes as despesas com os materiais utilizados na decoração. Os casos omissos 

nas presentes normas serão resolvidos pela Organização do Concurso. 
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