
Concurso “Orquídea do Ano” 

 

Normas do Concurso 

 

1. O Município de Oliveira de Frades lança o concurso “Orquídea do Ano”, inserido no evento 

“II Exposição/Venda de Orquídeas, Catos, suculentas e Tyllandsias” no qual podem participar 

todas as pessoas singulares, maiores de dezoito anos. 

2. O concurso aplica-se apenas à espécie de exterior “cymbidium”. 

3. Para concorrer, os participantes devem efetuar previamente a sua inscrição em formulário 

cedido pelo Município, e referir que tomaram conhecimento das normas do concurso. No 

formulário devem constar os seguintes dados: Nome completo, data de nascimento, número de 

identificação fiscal, contacto telefónico e morada completa. 

4. No dia 05 de fevereiro, os concorrentes devem entregar os seus exemplares a concurso no 

Cineteatro Dr. Morgado, uma hora antes da abertura da exposição para respetiva numeração. 

5. Nos dias 05 e 06 de fevereiro, o exemplar a concurso permanecerá exposto no Cineteatro Dr. 

Morgado durante o evento “II Exposição/Venda de Orquídeas, Catos, suculentas e 

Tyllandsias”.  

6. Cada concorrente pode apenas candidatar-se com um único exemplar. 

7. O prazo de inscrição para o concurso termina no dia 02 de fevereiro de 2022. 

8. Os exemplares serão avaliados por um júri composto por um elemento da Câmara Municipal 

de Oliveira de Frades, dois elementos da Associação Nacional de Orquidofilia e dois 

representantes de hortos/floristas, num total de cinco pessoas.  

9. Os representantes das orquídeas vencedoras serão premiados com um Voucher, no valor em 

compras, para gastar nos estabelecimentos de Oliveira de Frades que apoiam o evento. 

10. Os prémios serão os seguintes: 1º prémio 50€, 2º prémio 40€ e o terceiro prémio no valor 

de 30€.  

11. O resultado do concurso será anunciado no domingo, dia 06 de fevereiro, pelas 17:00h. 

12. O vencedor do concurso, caso não se encontre no local, será contactado posteriormente. 

13.Todos os exemplares a concurso devem obrigatoriamente ser levantados pelos respetivos 

proprietários, no dia do encerramento da exposição. 

14. Qualquer imprevisto omisso no regulamento será resolvido pela organização do evento. 

 

Contacto para o esclarecimento: 

 

Natália Silva 

Contacto telefónico: 938360056 



Endereço de correio eletrónico: turismo@cm-ofrades.pt 


