
 

 

 MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA  
Câmara Municipal 

 

 
 

Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova - Largo Artur Barreto - 3150-124 Condeixa-a-Nova  Tel: 239 94 91 20  Fax: 239 94 54 45  E-mail: geral@cm-condeixa.pt 
 

 

 

 

Normas de Participação e Funcionamento 

Concurso de Espantalhos  

“O Espantalho sai à Rua” 

2022 



 

 

 MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA  
Câmara Municipal 

 

 
 

Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova - Largo Artur Barreto - 3150-124 Condeixa-a-Nova  Tel: 239 94 91 20  Fax: 239 94 54 45  E-mail: geral@cm-condeixa.pt 
 

1. DESCRIÇÃO E OBJETIVOS 

1- O Concurso de Espantalhos – “O Espantalho sai à Rua”, adiante designado por Concurso, é uma 

iniciativa promovida pelo Município de Condeixa-a-Nova - Biblioteca Municipal Eng. Jorge Bento, em 

Condeixa-a-Nova. 

2- O Concurso visa: 

a) Sensibilizar a comunidade local para a tradição da execução de espantalhos, que teve grande 

significado e que, por força do modo de vida da sociedade moderna, tem perdido expressão; 

b) Recuperar a arte antiga de construir espantalhos; 

c) Desenvolver uma consciência ecológica, através do incentivo à reutilização de materiais. 
 

2. PARTICIPAÇÃO 

1- Podem participar no Concurso quaisquer interessados. 

2- Para participar no Concurso os interessados devem inscrever-se na Biblioteca Municipal Eng. 

Jorge Bento, da seguinte forma: 

a) Por telefone, ligando para o 239 940 140; 

b) Por correio eletrónico, enviando e-mail para biblioteca@cm-condeixa.pt. 

3- A data para inscrição decorre entre os dias 09 e 16 de Maio. 

4- O Concurso integra duas categorias: 

a) Categoria Escolas (turma/escola do concelho); 

b) Categoria Geral (associações, instituições, comerciantes, particulares). 

5- Cada participante só pode concorrer com um espantalho. 

 

3. DOS ESPANTALHOS 

1- Fica ao critério dos participantes os materiais empregues e as técnicas utilizadas na construção 

dos espantalhos. 

2- Os materiais escolhidos deverão ser resistentes às condições climatéricas, na medida em que a 

exposição vai decorrer ao ar livre. 
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3- A estrutura deverá ser leve e de fácil transporte, obedecendo a uma altura mínima de um metro e 

máxima de dois.  

4- Os espantalhos devem estar devidamente identificados e de forma visível. 

5- Os espantalhos deverão ser entregues na Biblioteca Municipal Eng. Jorge Bento, no dia 30 de 

Maio, entre as 12h30 e as 19h00, sendo o seu transporte da responsabilidade dos participantes. 

 

4. EXPOSIÇÃO 

1- Os espantalhos serão expostos no Jardim da Biblioteca Municipal e, caso sejam em número 

suficiente, em diversos locais da Vila de Condeixa, entre os dias 01 e 12 de Junho. 

2- A montagem e desmontagem da exposição são da exclusiva responsabilidade do Município de 

Condeixa-a-Nova. Os espantalhos, no final da exposição, serão recolhidos e entregues aos autores 

que os reclamem pessoalmente ou através de terceiro convenientemente mandatado até cinco dias 

após a publicitação do nome do vencedor. 

 3- Os espantalhos que não tenham sido reclamados até ao final do período anteriormente referido 

serão reciclados. 

 

5. JÚRI 

1- Para apreciação dos espantalhos é constituído um Júri, designado pela Câmara Municipal, 

composto por três elementos: 

a) Um representante do Município de Condeixa-a-Nova, como Presidente do Júri; 

b) Um Técnico da Área Ambiental; 

c) Uma Personalidade Local. 

 

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

1- Os espantalhos serão avaliados pelo Júri tendo em consideração os seguintes critérios: 

a) Originalidade 

b) Valor técnico e funcional 

c) Materiais utilizados (materiais reutilizados ou reutilizáveis). 
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2- Os itens são avaliados por cada elemento que compõe o Júri, dispondo cada um de uma 

pontuação de 1 a 10 pontos, sendo 10 para o melhor trabalho. O vencedor é o que tiver maior 

pontuação no total. 

3- Em caso de empate, caberá ao Presidente do Júri a decisão final. 

4- O Júri é soberano e das decisões por si deliberadas não caberá recurso. 

 

7. PRÉMIOS 

O Júri atribuirá os seguintes prémios: 

a) Cartão Oferta da FNAC no valor de € 100,00 (cem euros) para o vencedor da Categoria 

Escolas; 

b) Cartão Oferta FNAC no valor de € 100,00 (cem euros) para o vencedor da Categoria Geral; 

c) Certificado de participação para todos os concorrentes, se solicitado. 

 

8. PUBLICITAÇÃO DOS RESULTADOS E ENTREGA DOS PRÉMIOS 

Os resultados do Concurso serão publicitados no site do Município e na página da Rede de 

Bibliotecas de Condeixa, sendo os prémios entregues em data e local a combinar com os 

vencedores. 

 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS 

1- A participação no Concurso presume a aceitação expressa das disposições contidas nas presentes 

normas de participação e funcionamento. 

2- Eventuais esclarecimentos devem ser solicitados na Biblioteca Municipal Eng. Jorge Bento, através 

do contacto telefónico ou por correio eletrónico. 

3- As dúvidas e casos omissos que possam suscitar-se serão resolvidos pelo Júri do Concurso. 

 


