CÂMARA MUNICIPAL DA CALHETA
Av. D. Manuel I, n.º46
9370 – 135 CALHETA (MADEIRA)

Mostra de Jardins “Calheta a Florir”
Regras Gerais
1 - Entidade Promotora
A Mostra de Jardins “Calheta a Florir” é promovida pela Câmara Municipal da Calheta.
2 - Objetivos
Esta Mostra de Jardins tem como objetivo promover a participação de toda a população na
apresentação dos seus jardins, como forma de reconhecimento do seu contributo para o aumento dos
espaços verdes no Município, incentivar a sua preservação e o gosto pela natureza, apelando à
consciência ambiental.
3 - Destinatários
Podem participar todos os residentes no Município que possuam ou ocupem habitações na área do
Concelho da Calheta.
4 - Condições de Candidatura
Não serão admitidas candidaturas de jardins que possuam plantas artificiais. A candidatura admite o
direito da Entidade Promotora visitar, fotografar e divulgar os jardins utilizando os meios de
comunicação ou exposição, assim como, a aceitação das Regras Gerais do Concurso.
5 - Critérios de Avaliação
A apreciação dos jardins incidirá na harmonia, riqueza e densidade de floração, estado de conservação
das plantas, enquadramento no espaço e paisagem envolvente.
6 - Candidaturas
As inscrições encontram-se abertas a partir do dia 24 de Abril de 2017 até 5 de Maio de 2017. Podem
ser efetuadas através do preenchimento da Ficha de Inscrição, disponível nos Serviços da Câmara
Municipal ou na página da internet do Município.
8 - Período da Mostra de Jardins
Decorrerá entre os dias 8 e 12 de Maio de 2017.
7 - Distinção dos Jardins
A todas as candidaturas admitidas na Mostra de Jardins, será entregue um certificado como forma de
reconhecimento pelo seu empenho, no dia da inauguração da exposição Mostra de Jardins “Calheta a
Florir”.
8 - Esclarecimento de dúvidas e Informações:
Qualquer esclarecimento de dúvidas em relação às Regras Gerais e obtenção de informações pode
contatar a Câmara Municipal da Calheta, através do nº de telefone: 291 820 200 ou através do email:
calhetaaflorir@cmcalheta.pt
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