
 
 
 

MUNICÍPIO DE CAMINHA 

 

Vila Praia em Flor - 2019 

Concurso “Janelas, Varandas e Montras Floridas” 

 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

O presente documento destina-se a estabelecer regras para o concurso de ornamentação com 
plantas e flores, nas Janelas, Varandas e Montras dos edifícios das ruas de Vila Praia de Âncora. 
 

 
ÂMBITO E OBJECTIVOS 

O Concurso “Janelas, Varandas e Montras Floridas” é uma iniciativa integrada no evento Vila 
Praia em Flor, promovido pelo Município de Caminha, pela Junta de Freguesia de Vila Praia de 
Âncora e pelo Grupo dos Amigos das Maias. 
Tem como principais objetivos: 
.  Recriar outra forma de embelezamento das ruas da vila durante este evento, contribuindo 
para a renovação da imagem de “Vila Praia em Flor”;  
. Incentivar a descoberta e o gosto pelos espaços verdes e pela natureza, promovendo o adorno 
e o sentido estético das fachadas dos edifícios, potenciando o aparecimento de recantos de 
grande beleza, na junção da arquitetura urbana; 
. Reavivar a tradição portuguesa de florear as janelas e varandas, proporcionando, desse modo, 
novas vivências e formas de sentir e viver a sua terra. 

 
DESTINATÁRIOS 

Podem participar neste concurso todos os moradores e estabelecimentos comerciais de Vila 
Praia de Âncora a título individual ou coletivo (condomínios), e todas as entidades públicas ou 
privadas que possuam ou ocupem imóveis na referida área.  

 
 MODALIDADES 

Existem três categorias para as quais cada concorrente pode apresentar-se a concurso:  
Janela florida, Varanda florida e Montra florida. 
Cada concorrente pode participar em mais do que uma categoria e com o n.º de janelas, 
varandas ou montras floridas que pretender. 
É ainda requisito indispensável que a janela (s) ou varanda (s) ou montra(s) sejam visíveis da via 
pública; 
As plantas e/ou flores tem que ser naturais.  

 
 PERÍODO DO CONCURSO 

As janelas e varandas terão de estar floridas durante o período compreendido entre 15 de abril 
e 05 de maio.  

 

 



 
 
 

 

INSCRIÇÕES 

As inscrições terão de ser efetuadas através do preenchimento do formulário próprio (anexo) e 
entregues em mão (formato papel), no Posto de Turismo de Vila Praia de Âncora ou na Câmara 
Municipal de Caminha - Setor da Cultura, ou ainda através do e-mail cultura@cm-caminha.pt  
A apresentação das inscrições decorrerá a partir da aprovação/publicação das presentes 
normas, com término a 6 abril 2019.  
A inscrição é gratuita e implica a aceitação integral das presentes normas.  
Não serão aceites inscrições posteriores à data limite. 

 
 

CRITÉRIOS DE APRECIAÇÃO 
Contam para apreciação do júri do concurso os seguintes fatores: 
- Riqueza e harmonia nas cores das plantas e flores; 
- Volume e densidade da floração; 
- Estado de conservação das flores, durante o período de concurso; 
- Enquadramento na arquitetura do edifício em causa; 
- O cumprimento dos requisitos das presentes normas e correta inscrição. 

 
 

JÚRI DO CONCURSO 
O júri será constituído por cinco elementos convidados, pessoas idóneas e de áreas 
diversificadas. 
Todos os atos concursais, designadamente a apreciação, votação e atribuição de prémios, são 
da competência e responsabilidade do Júri, cuja decisão tomada não caberá recurso.  

 
 

PRÉMIOS 
_ Para a modalidade “Montra florida” serão atribuídos os seguintes prémios: 
 1º Lugar _ 2 Passes 3 dias Festival de Vilar de Mouros 2019  
 2º Lugar _ 1 Passe 3 dias Festival de Vilar de Mouros 2019  
 3º Lugar _ 1 Bilhete Festival de Vilar de Mouros 2019 (1 dia) 
 
 

_Para a modalidade “Varanda florida” serão atribuídos os seguintes prémios: 
 1º Lugar _ 2 Passes 3 dias Festival de Vilar de Mouros 2019  
 2º Lugar _ 1 Passe 3 dias Festival de Vilar de Mouros 2019  
 3º Lugar _ 1 Bilhete Festival de Vilar de Mouros 2019 (1 dia) 
 

 

_Para a modalidade “Janela mais florida” serão atribuídos os seguintes prémios: 
 1º Lugar _ 2 Passes 3 dias Festival de Vilar de Mouros 2019  
 2º Lugar _ 1 Passe 3 dias Festival de Vilar de Mouros 2019  
 3º Lugar _ 1 Bilhete Festival de Vilar de Mouros 2019 (1 dia) 

 

EXCLUSÕES 
Serão excluídas do concurso os proprietários cujas varandas ou janelas sejam decoradas com 
plantas artificiais.  



 
 

Serão excluídos do concurso todos os concorrentes que desrespeitem algum dos pontos das 
presentes normas.  
O Júri reserva-se ainda ao direito de exclusão, caso os materiais utilizados, se tornem 
manifestamente inestéticos e/ou inadequados por apresentarem risco de queda sobre a via 
pública.  

 

 RESPONSABILIDADE 

A responsabilidade civil por qualquer acidente ou dano provocado com as exposições das janelas 
e varandas floridas cabe ao respetivo concorrente.  

 

 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E ENTREGA DOS PRÉMIOS 

A divulgação dos resultados do Concurso e a entrega dos prémios será efetuada em cerimónia 
pública, a realizar em data a designar, e comunicada a todos os participantes.  
Os prémios deverão ser levantados pelos concorrentes ou por um seu representante, 
devidamente identificado e com autorização para a prática desse ato.  

 
NOTA FINAL 

As dúvidas e casos omissos serão resolvidos pelo Júri do concurso. 

 
 
 
 

Normas aprovadas em reunião de Câmara de 04 de março de 2019 


