
 

 

CONCURSO “A JANELA MAIS BONITA” – CALÇADAS, A ARTE SAI À RUA 

 

1. Âmbito e objectivos 

 

O Concurso “A Janela Mais Bonita” é promovido no âmbito do evento cultural Calçadas, 

que acontece na zona histórica de São Brás de Alportel na noite de 14 de agosto de 2016, e 

procura envolver a população local, nomeadamente os moradores e comerciantes das ruas 

onde decorre a iniciativa.  

Com este concurso pretende-se criar mais um motivo de animação junto de todos aqueles 

que nos visitam durante a iniciativa, procurando tornar ainda mais bonitas as fachadas das 

casas e estabelecimentos desta zona da vila, podendo os moradores e comerciantes serem 

mais ou menos criativos, ornamentando as suas janelas e montras com o que de mais bonito e 

de maior valor estético tenham nas suas residências ou espaços comerciais. 

2. Destinatários  

Podem participar neste concurso todos os residentes ou empresas com estabelecimento 

comercial, nas seguintes ruas: Rua Gago Coutinho, Rua Dr. Victorino Passos Pinto, Rua Ferreira 

de Almeida, Largo do Mercado, Rua da Praça, Rua Poeta Bernardo Passos, Rua Manuel de 

Arriaga, Rua Alexandre Herculano, Rua Teófilo Braga e Rua Sacadura Cabral. 

 

3. Condicionantes 

Os elementos decorativos utilizados nas janelas, varandas ou montras a concurso devem 

ser visíveis da via pública.  

 

4. Período do concurso  

O embelezamento das janelas, montras ou varandas deve estar patente entre as 12 horas 

do dia 13 de agosto e as 12 horas do dia 15 de agosto de 2016.  

5. Inscrições 

As inscrições devem ser entregues no Gabinete do Munícipe, na Câmara Municipal até dia 

12 de agosto. A inscrição para o concurso é gratuita e implica a aceitação integral do presente 

regulamento, que se encontra disponível na íntegra no sítio da Câmara Municipal de São Brás 

de Alportel.  

6. Critérios de Apreciação  

O júri estabelecerá os critérios de apreciação, valorizando aspectos como a criatividade, a 

originalidade, a riqueza e a harmonia do conjunto apresentado.  

7. Prémio 

O vencedor do concurso terá uma fotografia da sua janela, varanda ou montra como capa 

da agenda cultural “São Brás Acontece”, uma publicação da Câmara Municipal de São Brás de 

Alportel.    

8. Esclarecimentos 

Os concorrentes podem solicitar informações à organização do Calçadas através do 

telefone 962442370 ou do correio eletrónico calcadas.arte.sba@gmail.com 

 

mailto:calcadas.arte.sba@gmail.com


 

 

 

(A preencher e entregar nos serviços da Câmara Municipal) 

 

CONCURSO “A JANELA MAIS BONITA” - CALÇADAS 2016 

Nome  

Morada 

Completa 
 

Residência/Estabelecimento Comercial (riscar o que não interessa) 

Contacto  

 


