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Natal Ecológico  

 

I – Organização 

1. A organização desta iniciativa é da responsabilidade da Divisão de Desenvolvimento, 

Educação e Cultura da Câmara Municipal de Melgaço. 

 

II - Participação 

1. A participação neste projeto implica inscrição prévia, a ser realizada até ao dia 20 de 

Novembro, mediante preenchimento e envio da ficha de inscrição para: 

a) Casa da Cultura, Av. Capitão Salgueiro Maia 4960-570 Melgaço 

b) Para o e-mail mcodesso@cm-melgaco.pt 

c) A inscrição poderá ainda ser realizada diretamente no balcão único da Câmara 

Municipal 

2. A participação poderá efetuar-se de forma individual ou coletiva; apenas serão 

consideradas duas peças decorativas por entidade; 

3. Na ficha de inscrição deverá vir mencionado o nome completo de todos os intervenientes 

no projeto. 

4. Os trabalhos realizados deverão ser identificados de forma visível, com o nome da 

entidade ou entidades intervenientes; 

5. As normas de participação e respetiva ficha de inscrição estão disponíveis em: www.cm-melgaco.pt 

 

III- Materiais 

1. Os materiais a utilizar na conceção das peças decorativas serão da exclusiva 

responsabilidade dos concorrentes, desde que seja material reciclado. 

2. Sugere-se a utilização de embalagens domésticas, como por exemplo garrafas de água e 

sumo, latas, pacotes de leite, desperdícios vários, entre outros, tendo em conta o objetivo 

de se maximizar a reutilização de materiais e minimizar a aquisição de novos; 
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IV- Espaços, colocação e remoção dos trabalhos 

1. A exposição dos trabalhos decorre entre o dia 3 de Dezembro e o dia 13 de Janeiro. 

2.  Os espaços de exposição serão indicados, posteriormente, pela organização de acordo 

com a dimensão das obras -serão espaços públicos na área urbana da vila. 

3. As árvores e/ ou presépios deverão ser instalados, nos espaços públicos externos indicados 

pela organização, até às 24h do dia 2 de Dezembro ou entregues até às 17h do dia 30 de 

Novembro na Casa da Cultura de Melgaço. 

4. As árvores e/ ou presépios são da inteira responsabilidade das entidades pelo que, em 

situações de intempérie ou vandalismo, a recuperação ou remoção das árvores e / ou 

presépios será da inteira responsabilidade das entidades que as realizaram.  

5. As peças realizadas serão propriedade das entidades que as executam e no final da 

exposição deverão ser removidas dos espaços de exposição, até às 19.00 horas do dia 14 

de Janeiro. 

 


