
A Minha Rua Oitocentista 

Normas de Participação 

 

1. As presentes normas de participação determinam as regras aplicáveis ao Concurso 

“A minha Rua Oitocentista”, aplicando-se às ruas do centro histórico do Município 

de Almeida, no ano de 2022. 

2. O Concurso visa envolver e estimular a comunidade local através da decoração das 

ruas, remetendo para o período oitocentista, podendo ser aéreas (varandas, 

janelas) e de chão (portas) das ruas do centro histórico do Município de Almeida, 

consoante a vontade dos moradores. 

3. O Concurso tem por base o tema:” A minha rua oitocentista”. 

4. As ruas, varandas, janelas e portas decoradas podem estar organizadas e enfeitadas, 

para efeitos de concurso, todos os dias, até ao final do evento. O Município poderá 

para a decoração aérea auxiliar na montagem da estrutura.  

5. Os interessados devem inscrever-se para o Museu Histórico-Militar de Almeida, 

através do email museu.militar@cm-almeida.pt) e do telefone 271571229, até 25 

de Julho de 2022, em ficha própria. A rua deverá estar enfeitada até dia 24 Agosto 

de 2022. 

6. O júri será constituído por um Representante da sociedade civil, um Representante 

da Divisão de Saúde, Ação Social, Educação, Desporto e Juventude; um 

Representante da Divisão de Turismo, um Representante da Associação de 

Comércio Local, um Representante da Comunicação social local, 40% dos votos 

serão da população através das redes sociais. 

7. O júri apreciará a decoração das ruas e determinará qual a melhor, levarão em 

consideração a utilização de materiais utilizados na época e a participação da 

comunidade. A Rua deverá estar limpa e organizada contendo tema referente ao 

solicitado no concurso de acordo com os seguintes critérios: 

a) Impacto visual, e utilização de cores  

b) Diversidade de materiais utilizados, que deverão manter o rigor histórico 

c) Ornamentação, 

d) Organização e limpeza do espaço.  
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8. O resultado do concurso será conhecido no final do evento, dia 28 Agosto pelas 

12:30, após entrega das lembranças aos recriadores históricos e será 

posteriormente publicado na página do Município. 

9. A todos os participantes será atribuído um prémio de participação a divulgar 

posteriormente. 

10. Os participantes da rua vencedora receberão um voucher termal. 

11. A entrega de prémios supra referidos obriga à presença do(s) responsável / 

responsáveis pela rua enfeitada, ou seu representante, na cerimónia de entrega 

dos prémios a realizar pela Câmara Municipal de Almeida, salvo em situação de 

força maior ou devidamente justificada que impeça o participante de comparecer. 

12. Ao júri reserva-se o direito de não classificar algum participante, caso considere 

que não foram cumpridos os critérios determinados no ponto7. 

13. Os casos omissos nas presentes normas serão decididos pontualmente pelo júri, 

sem lugar a recurso das decisões tomadas. 

 

 

Lista indicativa de utensílios e materiais em uso neste período histórico: 

a. Ossos, peles, couros; 

b. Cerâmica, madeira, cortiça, resina, vimes, cestaria; 

c. Ouro, prata, cobre, bronze, estanho, ferro, aço, zinco, chumbo, latão; 

d. Armas e munições de temática oitocentista; 

e. Talheres metálicos; 

f. Bordados regionais; 

g. Louça de barro vermelho, branco e/ou vidrado; 

h. Peças de tecelagem; 

i. Papel de pardo para embrulho; 

j. Flores naturais, verduras, plantas 

k. Tecidos: linho, estopa, veludo, seda, algodão, serapilheira, lã e lã de burel 

preferencialmente cores primárias e da terra, Azul ferrete, vermelho, amarelo 

(neste período não existem tecidos com padrões); 

l. Cera. 


