A PONTE NORTE – Cooperativa de Ensino e Desenvolvimento da Ribeira Grande, CRL
CONCELHO DA RIBEIRA GRANDE
FESTA DA FLOR 2016
CONCURSO

A Câmara Municipal da Ribeira Grande tendo como propósito recriar a Festa da Flor,
decidiu realizar esta Festa, saudando a natureza. Deste modo, A Ponte Norte convida
toda a população do concelho a participar no concurso de decoração floral de montras
e Varandas.
O presente normativo destina-se a criar as regras para o concurso acima referenciado
que visa promover o embelezamento das varandas e janelas do concelho
ribeiragrandense com verduras, flores, plantas naturais e outros materiais que
recordam a temática da flor como tema principal.
Este concurso circunscreve-se às áreas:
1. As melhores Varandas;
2. As melhores Montras.

Regras
1. Qualquer particular ou proprietário do espaço comercial residente no concelho da
Ribeira Grande pode participar neste concurso. Neste caso, a mostra do seu trabalho
deverá estar patente em uma varanda ou janela (no caso de particulares) ou montras (
no caso de comerciais).
2. A apreciação do Júri rege-se pelos critérios de avaliação do presente concurso
dentro dos seguintes parâmetros:
2.1. Qualidade dos componentes;
2.2. Harmonia do conjunto;
2.3. Harmonia com a fachada do edifício;
2.4. Variedade das flores e plantas utilizadas;
2.5. Criatividade e originalidade da composição cénica do conjunto;
2.6. Utilização de produtos regionais e/ou locais.
3. Todas as decorações apresentadas a concurso devem pautar pela sua qualidade,
utilizando materiais frescos e naturais (flores/verduras) em perfeito estado de
conservação, isentos de manchas, sem vestígios de doenças e/ou pragas. Mais se
indica que a utilização de produtos regionais será decisiva em caso de empate por
efeito de majoração de valor de avaliação.
4. Também poderão ser usados outros materiais que não sejam flores, verduras ou
similares, desde que estejam em consonância no seu conjunto.

5. As inscrições deverão ser feitas até ao dia 18 abril através de correio eletrónico:
fundrg@fund-rg.com ou pelo 296 491 399 com os seguintes dados:
 Categoria;
 Nome do Concorrente;
 Morada;
 Contacto telemóvel/fixo.
4. O júri será composto por três elementos nomeados pela A Ponte Norte;
5. O júri visitará as varandas concurso no dia 22 de abril;
6. Das decisões do júri não haverá recurso.
7. Os prémios para cada uma das duas categorias (particular e comerciante) são:
1º Prémio: 200€
2º Prémio: 100€
3º Prémio: 50€
8. Os prémios serão entregues no dia 24 de abril, em evento a ser integrada no
Programa da Festa da Flor (sujeito a alteração).
10. Para qualquer esclarecimento: fundrg@fund-rg.com / 296 491 399

