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 “Árvores e Presépios de Natal para Enfeitar a Nossa Vila” 

 

 
 

1. Organização 

O Município de Vila Nova de Poiares vai realizar a 12.ª Edição do Concurso de Árvores e Presépios de Natal, 

para o qual são convidadas todas as pessoas e às várias Instituições, Associações, Escolas e Tecido Empresarial e 

Comercial do Concelho. 
 

 

 

2. Objetivos 

A época natalícia é uma época de festa, de celebração, de convívio e entreajuda. De celebrar o humanismo, o 

carinho e afetividade, o poder de sacrifício pelos outros e pelo bem da sociedade. Como tal, considera-se necessário 

sensibilizar todos/as os/as Poiarenses e visitantes, e sobretudo os mais jovens, para os valores intrínsecos a esta 

época. Os efeitos natalícios servem para nos lembrar do calor humano e dos cuidados a ter com as outras pessoas 

bem como com a nossa comunidade e sociedade. 

Assim, a Câmara Municipal imbuída no espírito natalício, pretende dinamizar uma atividade lúdica e de expressão 

artística, que apele à importância desta quadra e dos valores da solidariedade e do humanismo. Para o efeito, 

promove o concurso “Árvores e Presépios de Natal para Enfeitar a Nossa Vila” apelando à participação de todos, e 

respectiva exposição pública de todos os trabalhos apresentados a concurso. 
 

 

 

3. Condições de Participação no Concurso 

a) A participação no Concurso implica a inscrição dos/as interessados/as no mesmo, através de boletim próprio, 

até ao dia 7 de Dezembro de 2018, e entregue na Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, junto dos serviços 

de ação social ou via email geral@cm-vilanovadepoiares.pt 

b) As Árvores e Presépios deverão estar expostas, em casa de cada pessoa ou na sede de cada Instituição/Entidade 

participante, no exterior, em local visível do exterior/rua, no período compreendido entre 7 de dezembro de 

2018 e 4 de janeiro de 2019; 

c) Deverá ser preenchida a lista de materiais utilizados na elaboração da Árvore de Natal e/ou Presépio de Natal, 

pelos/as participantes, no boletim de inscrição disponível online, sendo que os mesmos serão da sua inteira 

responsabilidade; 

d) Apenas será considerada uma árvore por participante individual, bem como, por cada valência de cada 

Instituição participante, assim como no caso das Escolas será apenas considerada uma árvore por Escola e Jardim-

de-infância; 

e) Dos trabalhos será recolhido o registo fotográfico, pelo que apenas serão contempladas as que estiverem 

devidamente inscritas; 

f) A eleição da melhor árvore e do melhor presépio será feita por um júri, composto por:  

 um/a representante do executivo municipal;  

 um elemento dos serviços de ação social, saúde e educação do Município;  

 um elemento do gabinete de relações públicas e marketing do Município;  

 um/a artista plástico ou designer do concelho (a convidar) e  

 um/a fotógrafo/a reconhecido/a do concelho (a convidar). 

 O apuramento dos premiados far-se-á da soma dos pontos atribuídos a cada Árvore e de cada Presépio. 
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4. Classificação dos Trabalhos e Atribuição de Prémio 

Serão distinguidos os trabalhos de acordo com a categoria Melhor Árvore e a categoria Melhor Presépio, tendo 

cada uma um prémio no valor de: 

1º Lugar 300€  

2º Lugar 150€ 

3º Lugar 75€  

Serão ainda atribuídos certificados de participação a todos/as os/as concorrentes. 
 

5. Divulgação dos Resultados 

A Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares reserva-se ao direito de fotografar ou filmar os trabalhos 

participantes e utilizar os registos para qualquer finalidade do seu interesse, sem obrigação de autorização do 

autor, mas sempre com a citação da autoria. 
 

6. Disposições finais 

a) A inscrição e participação no concurso implicam a aceitação integral das presentes normas; 

b) Para qualquer esclarecimento contactar os Serviços da Área da Ação Social do Município de Vila Nova de 

Poiares, presencialmente, através do número de telefone 239 420850 ou através do e-mail: geral@cm-

vilanovadepoiares.pt 

c) A Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares reserva-se o direito de alterar os termos e condições destas 

normas; 

d) Será publicado na página do Município de Vila Nova de Poiares – Câmara Municipal toda a documentação 

relativa ao concurso bem como os resultados do Concurso. 
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