
 

 

 

NORMAS DO TERCEIRO CONCURSO DE 

ILUMINAÇÕES DE NATAL EM CAMBESES, 

BARCELOS, 2022 

 

Com intuito de apelar ao espírito natalício através do incremento de colocação de 

Iluminações de Natal, a Junta de Freguesia de Cambeses, Concelho de Barcelos, 

instituiu o “Concurso de Iluminações de Natal” tendo a Terceira Edição - Ano de 

2022, as seguintes Normas: 

Artigo 1.º (Objeto) 

Para apelar ao espírito natalício através do incremento de colocação de 

Iluminações de Natal é instituído o “Terceiro Concurso de Iluminações de Natal em 

Cambeses – 2022” 

Artigo 2.º (Natureza) 

O género elegível para efeito deste concurso são iluminações de natal que 

estejam acesas nas noites da época de Natal e visíveis da via pública. 

  Artigo 3.° (Participantes) 

Os participantes serão todos os habitantes da freguesia de Cambeses, sem 

necessidade de inscrição, e é considerado para avaliação cada número de polícia 

registados. 

 

 



  Artigo 4.° (Exposição) 

As iluminações devem permanecer expostas entre 19 de dezembro de 2022 

e 4 de janeiro de 2023. 

Artigo 5.° (Divulgação) 

O concurso será divulgado pelos meios informativos normais utilizados pela Junta 

de Freguesia. 

Artigo 6.° (Prémios) 

Serão atribuídos três prémios, sendo o primeiro prémio no valor de 250€ (duzentos 

e cinquenta euros), o segundo prémio no valor de 150€ (cento e cinquenta euros) 

e o terceiro prémio no valor de 100€ (cem euros). 

Artigo 7º (Avaliação) 

As iluminações serão avaliadas por um júri independente, e da sua decisão não 

haverá recurso. 

Artigo 8º (Vencedores) 

Os vencedores serão anunciados pelos meios informativos normais utilizados pela 

Junta de Freguesia durante o mês de janeiro, e entregues, de seguida, os 

respetivos prémios. 

Artigo 9º (Imagens) 

A organização reserva-se ao direito de recolha e divulgação de imagens das 

iluminações para promoção do evento, sendo excluídas aquelas cujos autores o 

solicitem, implicando a não participação no concurso. 

Artigo 10º (Omissões) 

Todas as ocorrências não previstas neste regulamento serão da responsabilidade 

da organização e dos elementos do júri. 

Cambeses, 22 de Novembro de 2022 

 A Junta de Freguesia 


