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I Edição do Concurso “A minha Árvore de Natal” 
 

 

 

Normas de participação 
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I – Objetivos 

 
O concurso “A minha árvore de Natal” é promovido pela União das Freguesias de Massamá e Monte 
Abraão e pretende assinalar a época natalícia recorrendo a um dos símbolos desta quadra – a Árvore de 
Natal.  
Esta iniciativa tem como objetivo incentivar a criatividade da comunidade e originalidade na construção 
de Árvores de Natal, proporcionado momentos de partilha e alegria alusiva à quadra natalícia. Os 
trabalhos estarão expostos ao público, no período de 13 de dezembro 2021 a 7 de janeiro 2022, na rede 
de facebook e site da União das freguesias. 
 

II – Destinatários Podem participar nesta iniciativa: 
 

1 – Comunidade: Indivíduos residentes na União de freguesias de Massamá e Monte Abraão  
 

III – Condições de Participação 
 

a) As inscrições ao concurso terão de ser realizadas através de preenchimento de um formulário, 

através do link:  

     https://www.uf-massamamabraao.pt/pages/1175 

 
b) Os trabalhos deverão ter uma altura mínima de 1 mt de altura.  

c) Obrigatoriamente junto da árvore de Natal e para a fotografia final a enviar, colocar uma 

folha/papel/desenho onde conste a sigla UFMMA e a frase «Natal2021», sendo esta 

condicionante  um fator determinante para a fase de aceitação de fotografia a concurso. 

 
IV – Calendarização Concurso 

 
Formalização de inscrições e entrega dos trabalhos: Até 11 de dezembro 2021 
 Período de votação: Do dia 13 de dezembro 2021 ao dia 07 de janeiro de 2022 
 Divulgação dos resultados: 14 de janeiro de 2022 

 
V – Seleção dos trabalhos 

 
a) A cada trabalho apresentado a concurso deverá ser tirada uma fotografia nas condições solicitadas. 
Todas as fotografias serão expostas na página do Facebook da União de freguesias de Massamá e Monte 
Abraão 
b) O apuramento dos vencedores resultará assim dos resultados da votação do público no facebook, 
através da contabilização de “gostos” e/ou “Adoros”, sendo que,cada reação mencionada valerá 1 ponto; 
tendo estes igual pontuação/peso na fase de avaliação.  
Todos as restantes emoções/reações não serão consideradas para avaliação.  
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VI – Divulgação dos Resultados 

 
a) No dia 14 de janeiro de 2022 serão divulgados os resultados no Site e no Facebook da União de 

freguesias de Massamá e Monte Abraão.  

       b) Os vencedores serão notificados telefonicamente ou por e-mail.  
 

VII – Certificados de Participação e Prémios 
 

a) Todos os participantes receberão um certificado de Participação;  
b) O valor dos prémios será entregue em vales de compras de 10,00€ até ao total previsto para cada um 
dos 1º; 2º e 3º prémios, para utilizar no comércio local.  
c) Para o 1º Lugar - será atribuído um premio de 100,00€; 2º Lugar - será atribuído um prémio de 50,00€ 
e 3º Lugar – um prémio de 30,00€, em vales de compras. 

 
IX – Omissões 

 
Todas as omissões às Normas de Participação serão objeto de análise e decisão da união de freguesias de 
Massamá e Monte Abraão. 
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