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CONCURSO DE ÁRVORES DE NATAL  

 

Regulamento 

No sentido de manter viva uma das mais belas tradições de Natal, o executivo da Junta de 

Freguesia da União de Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e Frielas decidiu levar a efeito, 

um concurso natalício, este ano o desafio passa pela construção de uma Árvore de Natal. 

O Concurso de Árvores de Natal, destinado a todas as instituições da União de Freguesias, visa 

sensibilizar a comunidade local para a tradição cultural da montagem da Árvore de Natal e a 

promoção da manifestação artística, bem como estimular o espírito criativo. 

O presente Regulamento rege o Concurso de Árvores de Natal nos termos e condições constantes 

dos seguintes artigos: 

Artigo 1.º 

Objetivos 

O Concurso de Árvores de Natal tem por objetivos a promoção, dinamização e preservação da 

tradição natalícia na União das Freguesias. 

Artigo 2.º 

Destinatários 

O Concurso de Árvores de Natal é aberto a todas as instituições públicas ou privadas, como Escolas, 

IPSS e Associações da União de Freguesias de SAC e Frielas. 

 

Artigo 3.º 

Candidaturas 

1. As candidaturas deverão ser formalizadas através de preenchimento de formulário próprio, 

disponibilizado para o efeito no Site (www.jf-sacf.pt) e serviços da junta de freguesia, e 

apresentados até ao último dia do mês de novembro, devendo conter os seguintes elementos: 

a) Assunto – Concurso de Árvores de Natal; 

b) Identificação do candidato, ou candidatos; 

c) Pessoas coletivas – denominação, morada, identificação da equipa com indicação do escalão 

etário e contacto do(s) responsável(eis) pela Árvore de Natal (até ao máximo de três); 

c) Local exato de instalação da Árvore de Natal, sendo que é confinado ao jardim na Avenida João 

Branco Núncio; 
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d) Indicar qual a marca identificativa da localidade; característica de ligação histórica ou social do 

território. 

2. As candidaturas podem ser enviadas por correio eletrónico (geral@jf-sacf.pt) ou entregues em 

mão nos serviços da junta de freguesia. 

3. Cada instituição só poderá participar com uma única Árvore de Natal, com exceção dos 

Agrupamentos de Escolas, que poderão participar com uma Árvore de Natal por cada uma das suas 

escolas e jardins-de-infância. 

4. Qualquer informação poderá ser obtida através dos seguintes contactos: 219 898 420 ou 937 342 

148. 

Artigo 4.º 

Critérios de classificação 

1. As Árvores de Natal, objeto de candidatura serão avaliados por um júri constituído para o efeito, 

que atenderá aos seguintes critérios: 

a) Criatividade na conceção e nos materiais utilizados; 

b) Tema e qualidade de interpretação; 

c) Domínio das técnicas e qualidade plástica; 

d) Inclusão de marcas identificativas da localidade. 

 

Artigo 5.º 

Constituição do júri 

O júri será constituído pelos seguintes elementos: 

Presidente: Presidente da União de Freguesias 

Vogais: 2 Vogais da União de Freguesias; 1 Artesão e 1 Professor  

 

Artigo 6.º 

Processo de Avaliação 

1. Os trabalhos serão apreciados pelo respetivo júri, que para o efeito fará uma visita às Árvores de 

Natal em dia a anunciar aos concorrentes por mensagem eletrónica. 

2. O júri selecionará, os melhores trabalhos nas três primeiras posições: Posição I – 1º Lugar; 

Posição II – 2º Lugar; Posição III – 3º lugar. 

3. O júri tem o direito de selecionar mais que um trabalho, em qualquer posição. 
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4. Da decisão do júri não haverá lugar a recurso. 

 

Artigo 7.º 

Prémios 

1. Serão atribuídos os seguintes prémios: 

1.º Lugar – Subsídio no valor de €500  

2.º Lugar – Subsídio no valor de €300 

3.º Lugar – Subsídio no valor de €200 

2. Sob recomendação expressa do júri, a União de Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e 

Frielas, poderá atribuir Menções Honrosas aos concorrentes. 

 

Artigo 8.º 

Instalação, montagem e desmontagem 

1. As Árvores de Natal deverão ser instaladas na área da União de Freguesias de Santo António dos 

Cavaleiros e Frielas em local que possam ser vistos pelo público em geral, não havendo lugar ao 

pagamento de qualquer taxa. 

2. As Árvores de Natal serão montadas em data a acordar e ficarão expostas permanentemente, 

entre os dias 15 de dezembro e 06 de janeiro, inclusive. 

3. Na frente da Árvore de Natal deverá constar em letras visíveis a identificação do concorrente. 

4. A montagem, decoração do espaço, vigência da Árvore de Natal e desmontagem é da exclusiva 

responsabilidade dos concorrentes. 

 

Artigo 9.º 

Divulgação dos resultados 

1. A decisão do júri e respetiva atribuição de prémios será divulgada e publicitada no site da junta 

de freguesia (www.jf-sacf.pt) e/ou Pagina de Facebook ( https://pt-pt.facebook.com/jf.sacf/) 

2. Os concorrentes premiados serão notificados do resultado do concurso para a morada ou 

endereço eletrónico indicados na candidatura. 

 

 



                                                         Regulamento Concurso  
Árvores de Natal 

 

Rua José Afonso, Nº 1 A/B - 2660-278 Santo António dos Cavaleiros 
Tel.: 219 898 420 – Fax: 219 898 429 – Email: geral@jf-sacf.pt – www.jf-sacf.pt 

Concelho de Loures 

Artigo 10.º 

Disposições gerais 

1. Para os devidos efeitos considera-se que, ao concorrer, os participantes aceitam implicitamente 

as condições expressas neste Regulamento. 

2. As dúvidas que surjam na aplicação deste Regulamento serão resolvidas pela Junta de Freguesia 

da União de Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e Frielas. 

 

 

Maquete do Jardim da Avenida João Branco Núncio 

 

 

 


