
 

 
 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

Concurso “Chapéus de Flores” 2021 

 

 

Âmbito 

 

A iniciativa cultural - Primavera Festival da Flor – na vertente do concurso “Chapéus de 

Flores”, é uma atividade que tem como objetivo alavancar o Turismo e a Cultura no concelho. 

Face à atual situação pandémica todas as atividades serão transmitidas, via online, nos canais 

promocionais do município. 

 

Condições de Participação 

 

1. Destinado a todas as juntas de freguesia, que poderão concorrer com uma família, até ao 

limite de 4 pessoas. 

 

2. A inscrição no Concurso é gratuita e deverá ser efetuada no site do Município, através do 

link https://www.cm-paredes.pt/pages/1649 com o preenchimento do formulário de inscrição. 

 

3. As fotografias dos chapéus deverão ser submetidas no link supra mencionado, até ao dia 12 

de março do corrente ano. 

 

 

Período de Inscrição 

 

1. O período de inscrições decorre de 27 de fevereiro de 2021 a 12 de março de 2021.  

 

 

Temática 

 

1. Os chapéus deverão ser elaborados sobre o tema da Primavera e das Flores. 

 

 

Critérios de Apreciação – Júri 

 

1. Haverá dois Primeiros Lugares, atribuídos da seguinte forma: 

• Troféu Júri - será selecionado por um estilista, um consultor de moda e um 

cabeleireiro. 

• Troféu Redes Sociais - será selecionado pelos visitantes da página de facebook do 

Município de Paredes, que terão a oportunidade de votar, através de um “Gosto”, 

no(s) seu(s) chapéu(s) favorito(s). 



 

 
 

 

Classificação 

 

1. A classificação a obter, da responsabilidade do júri do concurso, será determinada pela 

pontuação que lhe venha a ser atribuída, numa escala de 1 a 5, tendo em consideração os 

seguintes parâmetros: 

• Temática  

• Criatividade 

 

2. A classificação através das redes sociais, será determinada pelo maior número de “Gostos” 

obtidos no facebook do Município de Paredes: 

• A votação oficial ocorrerá de 15 de março, a partir das 21h00, até 19 de março, às 

18h00, no facebook do Município de Paredes.  

• Vence o que obtiver um número maior de “Gostos”.   

• Será feito um Print Screen dos resultados obtidos por cada participante com a data e 

hora de encerramento das votações. 

 

Ofertas 

 

1. A oferta a atribuir aos vencedores: 

• 1º Lugar – Troféu Júri 

• 1º Lugar – Troféu Redes Sociais 

 

 

Divulgação dos Resultados 

 

1. A divulgação dos resultados será comunicada no facebook do Município de Paredes, no dia 

21 de março, pelas 21h00. 

 

2. Os premiados serão contactados diretamente pelos serviços competentes. 

 


