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VI Concurso de “Natal de Encantar” 

Normas de Participação 

 

I. Organização: 

1 - O  Concurso "Natal de Encantar” é uma 

iniciativa da Câmara Municipal de Alvito e 

tem como objetivo promover a decoração 

das nossas vilas, em sintonia com a época 

do ano: Natal. 

2- O Concurso integra duas modalidades: 
uma destinada aos comerciantes que se 
concretiza através da “Decoração de 
montras, bancas de mercado, janelas e 
fachadas dos estabelecimentos comerciais” 
e outra para os munícipes que se 
concretiza na “Decoração de portas,  
janelas e/ ou fachadas das habitações”. 
 

II. Tema: 
 
Natal. 

 
III. Objetivos do Concurso: 

 

a) Promover a criatividade e originalidade 
das decorações alusivas à quadra 
natalícia;  

b) Contribuir para a decoração dos 
espaços públicos durante a quadra 
natalícia; 

c) Estimular a imaginação e a capacidade 
criativa dos munícipes; 

d) Promover a participação da população 
em ações com impacto na imagem do 
concelho, no espaço público e na vida 
da comunidade; 

e) Promover a identidade cultural da 
comunidade. 
 

IV. Inscrições no Concurso: 
 
a) As inscrições em qualquer uma das 

modalidades decorrem de 16 a 27 de 
novembro, no Posto de Turismo de 

Alvito, durante o horário normal de 
funcionamento. 
 

V. Destinatários / Participantes: 
 

a) Podem participar na modalidade 
“Decoração de montras, bancas, 
janelas e/ou espaços exteriores” 
todos os estabelecimentos comerciais 
do concelho de Alvito; 

b) Podem participar na prova 
“Decoração de portas, janelas e/ou 
janelas e/ou fachadas das 
habitações” todos os munícipes do 
concelho de Alvito;  

c) A participação no concurso implica a 
aceitação das presentes normas. 

 
VI. Critérios de Avaliação: 

 
a) Os trabalhos são avaliados segundo 

os seguintes critérios: 

 Criatividade; 

 Originalidade; 

 Apresentação/ Estética; 

 Materiais utilizados. 
 
VII. Júri 

 
a) O júri é constituído por três 

elementos a nomear pelo Presidente 
da Câmara Municipal. 

b) O júri visita os locais a concurso para 
avaliação, no dia 9 de dezembro. 

 
VIII. Deveres da Organização: 
 
a) Promover o Concurso através dos 

meios de comunicação e divulgação 
municipais. 

b) Fornecer a todos os concorrentes, de 
ambas as provas, um Certificado de 
Participação. 

 
IX. Prémios: 

 
a) São atribuídos quatro prémios: 



i. Primeiro classificado do 
concurso previsto na alínea a) 
do número V em Alvito; 

ii. Primeiro classificado no 
previsto na alínea a) do 
número V em Vila Nova da 
Baronia; 

iii. Primeiro classificado do 
concurso previsto na alínea b)  
do número V em Alvito; 

iv. Primeiro classificado do 
concurso previsto na alínea b) 
do número V em Vila Nova da 
Baronia. 
 

b) O prémio a atribuir a cada vencedor, 
resulta num voucher de uma refeição 
para 2 pessoas, no valor de 50€, na 
restauração do concelho. 
 

c) Da decisão do júri não cabe recurso. 
 

d) Os vencedores serão anunciados em 
ato público, no dia 6 de janeiro às 
14h15 na Biblioteca Municipal de 
Alvito. 

 
X. Notas Finais: 

 
a) Cabe ao Presidente da Câmara 

Municipal resolver quaisquer faltas e 
/ou omissões das presentes normas.  


