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Concurso de Árvores de Natal  

 

REGULAMENTO 

Introdução 

No sentido de manter viva uma das mais belas tradições de Natal, a Junta de Freguesia de 

Cacia, irá promover anualmente e durante a quadra natalícia o Concurso de Árvores de Natal. 

Esta iniciativa tem como objetivo sensibilizar os mais jovens e a comunidade em geral para a 

reutilização de materiais e, consequente, diminuição de resíduos que constituem um problema 

atual e urgente do planeta, em prol da biodiversidade e do meio envolvente. Deste modo 

pretende-se incentivar a criatividade e originalidade na construção de Árvoresde Natal a partir 

da reutilização de materiais 

O presente regulamento rege o concurso de Árvores de Natal nos termos e condições 

constantes nos seguintes artigos: 

 

Artigo 1º  

Condições de admissão 

1- O concurso de árvores de Natal dinamizado pela Junta de Freguesia de Cacia, está 

aberto à participação de todos os habitantes na Freguesia de Cacia bem como 

instituições escolares ou de solidariedade social.  

 

Artigo 2º 

Requisitos das Árvores de Natal 

1- O tema para a elaboração das Árvores de Natal é a reciclagem. 

2- As árvores deverão ter uma altura compreendida entre 1 e os 2 metros.  

3- Preferencialmente, deverão ser construídas com materiais reutilizados não perecíveis 

de modo a perdurarem no tempo, para além do termo do concurso. 
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4- A inscrição deverá ser realizada através do preenchimento da ficha de inscrição em 

anexo até dia 15 de dezembro e enviada para o e-mail jfcacia@gmail.com ou 

presencialmente na Junta de Freguesia de Cacia. 

 

Artigo 3º  

Critérios de avaliação 

1- Os trabalhos a concurso serão avaliados de acordo com os seguintes critérios: 

a) Originalidade e criatividade 

b) Estética  

c) Materiais utilizados na execução 

 

Artigo 4º 

Constituição do júri 

1- O Júri será constituído por 4 elementos: 

• Representante da Junta de Freguesia de Cacia 

• Representante do Agrupamento de Escolas Rio Novo do Príncipe 

• Representante da Sociedade Civil 

• Professor/profissional com formação na área de trabalhos manuais 

 

Artigo 5º  

Prémios 

1- Será atribuído um cabaz com produtos da Região.  

2- Da decisão do júri, não haverá lugar a recurso. 

 

 

 

mailto:jfcacia@gmail.com


 

3 
Junta de Freguesia de Cacia       Avenida Fernando Augusto Oliveira  

3800 - 540 Cacia     jfcacia@gmail.com     Tlf: 234 912 439 

 
 

Artigo 6º  

Anúncio de Resultados e entrega de Prémios 

1- O vencedor será anunciado em dia a definir, sendo divulgado posteriormente no 

Facebook e página da Junta de Freguesia de Cacia bem como nos outros órgãos de 

comunicação social. 

2- A entrega de do premio será feita no momento da divulgação dos resultados. 

Artigo 7º 

Responsabilidade e casos omissos 

1- A organização, acompanhamento e divulgação do concurso será da responsabilidade 

da Junta de Freguesia de Cacia. 

2- Os casos omissos neste regulamento serão analisados pela equipa organizadora. 

 

Para mais informações 

Junta de Freguesia de Cacia 

Avenida Fernando Augusto Oliveira 3800 – 540 Cacia 

Telefone: 234 912 439                E-mail: jfcacia@gmail.com      
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Ficha de inscrição 

Concurso de Árvores de Natal  

 

Identificação do participante 

 

Nome: _____________________________________________________________________ 

 

Morada: ______________________________________________________________________ 

 

Contactos: ____________________________________________________________________ 

 

Email: ________________________________________________________________________ 

 

 

 

Assinatura  

_____________________________________________________________________________ 

 

Depois de preenchida a Ficha de Inscrição deverá ser enviada ou entregue até dia 15 de 

Dezembro, para o e-mail jfcacia@gmail.com ou na Junta de Freguesia de Cacia. 

 

mailto:jfcacia@gmail.com

