
 

________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

 
Regulamento 

II CONCURSO ALCOBAÇA FLORIDA 2014 
 

O projeto Alcobaça Florida apresenta-se como um projeto comunitário, onde 

se pretende, através do envolvimento de toda a comunidade, florir a Freguesia de 

Alcobaça e Vestiaria. O objetivo geral deste concurso é tornar a freguesia mais 

atrativa através das flores e plantas naturais. Acreditamos que uma cidade mais 

florida, colorida e perfumada, pode ter um impacto significativo na economia local, 

na medida em que pode atrair, pelo seu embelezamento, mais visitantes, bem como 

potenciar sentimentos de bem-estar e felicidade aos habitantes e aos que a visitam.   

O Viver Alcobaça promove, entre 1 de Junho e 4 de Julho, o concurso da 

Rua; Janela/Varanda; Porta/Montra e Casa/Prédio mais florida. Uma iniciativa que 

pretende incentivar a descoberta e o gosto pela freguesia, promovendo novas 

vivências e formas de estar e de se relacionar com os outros e com a natureza, 

contribuindo para a renovação da sua imagem e para a preservação da sua 

identidade.  

 

1. Entidade Promotora 
O Concurso Alcobaça Florida 2014 é uma iniciativa do Movimento Viver Alcobaça, 

em parceria com a Junta de Freguesia de Alcobaça e Vestiaria, no âmbito do 

projeto comunitário Alcobaça Florida. 

 

2. Objetivos 
Este concurso tem como principal objetivo o embelezamento da União das 

Freguesias de Alcobaça e Vestiaria pelo florir das Ruas; Janelas; Varandas; Portas; 



________________________________________________________________

 

Montras; Casas e Prédios com flores, plantas e/ou arbustos naturais. Procura ainda 

sensibilizar os fregueses para outras formas de sentir e viver a freguesia, 

fortalecendo a ligação à terra e o reconhecimento dos valores e produtos locais, 

criando laços e comportamentos que se perpetuem no tempo, tornando um lugar único. 

 

3. Destinatários 
O concurso Alcobaça Florida 2014 está aberto a todos os fregueses que residam na 

União das Freguesias de Alcobaça e Vestiaria, a título individual ou coletivo 

(condomínios), comerciantes e todas as entidades públicas ou privadas que 

possuam ou ocupem imóveis na referida área. 

 

4. Categorias 
O Concurso Alcobaça Florida 2014 está organizado em quatro categorias: 

a) Rua mais Florida; 

b) Varanda/Janela mais Florida; 

c)  Porta/Montra mais Florida; 

d) Casa/Prédio mais Florido. 

 

5. Critérios de Avaliação 
1. A avaliação será orientada pelos seguintes critérios: 

a) Harmonia – será avaliada a harmonia entre as plantas e o local, como um todo; 

b) Cor – serão avaliadas as cores presentes no espaço, considerando não 

só as flores mas também o colorido das plantas ornamentais; 

c) Manutenção – será avaliado o estado de manutenção do local; 

d) Recursos – será avaliado o aspeto visual global do espaço e os recursos 

utilizados, tais como decoração com recursos naturais, aproveitamento 

da topografia do terreno, canteiros, pedras, vasos, floreiras, entre outras; 

e) Visibilidade – será avaliado a localização do espaço em relação à sua 

visibilidade, sendo mais valorizados os espaço com ampla visualização 

pela comunidade; 
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f) Para cada critério será atribuída uma pontuação de 0 (zero) a 10 (dez), 

sendo a nota final igual à média do somatório das pontuações de cada 

um dos critérios. 

2. A avaliação será presencial, com visita aos locais previamente inscritos. 

3. A avaliação decorrerá entre os dias 5 (cinco) e 9 (nove) de Julho. 

4. A avaliação será feita por um júri a nomear pela Presidente da União das 

Freguesias de Alcobaça e Vestiaria e pelo Viver Alcobaça. 

 

6. Condicionantes 
a) Cada participante poderá concorrer com o número de Categorias que desejar. 

b) A Categoria a concurso deve ser visível da via pública, pelo que as plantas têm 

de estar no exterior. 

c) Também é requisito indispensável que todos os espaços a concurso possuam 

plantas, arbustos e/ou flores naturais, sob pena de serem excluídos. 

d) Ao júri reserva-se o direito de exclusão de espaços a concurso que face aos 

materiais utilizados, se tornem manifestamente inestéticos e /ou inadequados por 

apresentarem risco de queda de materiais sobre a via pública. 

 

7. Responsabilidade Civil 
 A responsabilidade civil por qualquer acidente ocorrido com as exposições cabe ao 

concorrente. As entidades promotoras do concurso não assumem qualquer 

responsabilidade por danos que venham a ocorrer por quedas de materiais para a 

via pública, bem como, perante outras situações que possam causar danos em 

pessoas e bens. 

 

8. Período do Concurso 
Os espaços a concurso deverão estar floridos durante o período de 1 de Junho a 4 

de Julho de 2014. 
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9. Inscrições 
a) A inscrição para o concurso poderá ser realizada até às 24H do dia 4 de Julho de 

2014. Não serão aceites as inscrições cuja data de receção ou data de registo nos 

CTT seja posterior à data limite.  

b) A inscrição para o concurso é gratuita e implica a aceitação integral deste 

regulamento. 

c) Na ficha de inscrição, em modelo-tipo anexo, o concorrente deve indicar a 

categoria a que concorre, identificação pessoal (nome completo, telefone/telemóvel 

e n.º de bilhete de identidade ou Cartão do Cidadão), identificação correta do local 

em questão, para posterior visita e fotografia da Categoria a concurso. 

c) Todos os interessados poderão inscrever-se da forma que mais lhes convier: 

Em Mão: As fichas de inscrição poderão ser entregues pessoalmente na Junta da 

União das Freguesias de Alcobaça e Vestiaria das 9h às 12h30 e das 14h às 17h30: 

- Sede: Rua Judite Neves Vasco, 2 - 2460-007 Alcobaça;  
- Delegação: Rua da Filarmónica, 26 - 2460-743 Vestiaria;  

Via Mail: Alcobaça Florida: www.fb.com/AlcobacaFlorida ou para Viver Alcobaça: 

viveralcobaca@gmail.com, www.fb.com/viveralcobaca; 

d) Todos os concorrentes têm obrigatoriamente que entregar:  

- ficha de inscrição 

- 1 fotografia a cores (pode ser em formato digital) do espaço a concurso (uma por 

cada Categoria a concurso); esta deve conter no verso os dados da ficha de 

inscrição e a Categoria a que concorre. 

e) As inscrições serão reunidas, para posterior visita ao local, conforme itinerário a 

definir e em datas a acordar pelos elementos do júri de apreciação. 

f) No caso de desistência, o concorrente fica obrigado a participar a sua intenção 

por escrito. 

g) Todas as dúvidas poderão ser esclarecidas através de 

www.fb.com/AlcobacaFlorida, viveralcobaca@gmail.com ou  www.fb.com/viveralcobaca. 
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10. Júri do Concurso 
a) Para efeitos de apuramento dos classificados, em cada Categoria será 

constituído um júri, nomeado pelo Viver Alcobaça e pela Presidente da Junta da 

União das Freguesias de Alcobaça e Vestiria. 

b) Todos os atos do concurso, designadamente a apreciação, ponderação e 

atribuição dos prémios, são da competência do júri, a cujas decisões não haverá 

recurso. 

 
11. Prémios 

Os prémios a atribuir serão uma lembrança simbólica alusiva ao tema "Alcobaça 

Florida" para o primeiro lugar relativo a cada Categoria a concurso e um certificado 

de participação. 

 

12. Divulgação dos Resultados 
A divulgação dos premiados e respetiva entrega dos prémios será realizada no 

âmbito do Festival de Música de Alcobaça, Cistermúsica, durante o jantar de 

encerramento a realizar no dia 26 de Julho. 

 

13. Casos Omissos 
Os casos omissos serão supridos e decididos pelo Viver Alcobaça. 

 

 

Boa sorte a todos 

A Freguesia sairá a ganhar! 

 

Alcobaça, 1 de Junho de 2014 
 


