Ancestralmente originados como uma
homenagem à natureza, os “Maios”,
tiveram início na ocupação romana e
permanecem como uma tradição até
aos dias de hoje.
Estes arranjos florais colocados nas
janelas e varandas das casas,
celebram a Primavera.
Assim, a Junta e o Fundo Social
convidam-no a criar os seus “Maios”!
Exponha-os durante todo o mês de
maio e participe no XIV Concurso de
“Maios”.
Embeleze a sua casa, recupere esta
tradição e ajude a tornar a sua
freguesia mais bela.

JUNTA DE FREGUESIA DE S. VICTOR
Rua S. Victor, n.º 11
4710-439 S. Victor -Braga
Tlf.: 253 274 815 | Tlm.: 927 394 760
geral@juntasvictor.pt
www.juntasvictor.pt/
www.facebook.com/juntafreguesias.victor

FUNDO SOCIAL | CASA DO AREAL
Rua Dr. Domingos Pereira, Areal de Cima
4710-378 S. Vítor-Braga
Tlf.: 253 220 397 | Tlm.: 926 448 863
casadoareal@fundosocial-braga.pt
www.fundosocial-braga.pt/
www.facebook.com/fundosocial.municipiobraga/

JUNTA DE FREGUESIA DE S. VICTOR
FUNDO SOCIAL - IPSS
MUNICÍPIO DE BRAGA

CONCURSO
“Os Maios 2015”
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São admitidos a concurso:

convidado do Agrupamento de Escolas Dr.

ESCALÃO 1 -

Francisco Sanches e um convidado do

Pessoas

singulares

residentes na Freguesia de S. Victor.

Fundo Social, na área de Design de
Interiores e Equipamentos.

ESCALÃO 2 - Estabelecimentos Escolares
da área da Freguesia de S. Victor.

Será atribuído um prémio ao vencedor de
cada escalão e todos os participantes

ESCALÃO 3 - Instituições coletivas/

receberão um certificado de participação.

estabelecimentos comerciais sediados na

As fotografias dos “Maios” a concurso irão

freguesia de S. Victor.

ser colocadas nas páginas de facebook e,
posteriormente, a comunidade terá a
oportunidade de eleger, através do
número de “gostos”, aquele que considera
ser o melhor e que irá receber um prémiosurpresa.

Da decisão do júri não haverá recurso.

FICHA DE INSCRIÇÃO

representante da BRAVAL, um professor

Concurso “Os Maios” 2015

impulsionar

Assinatura _____________________________________________

se a esta iniciativa com o intuito de
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montras. Este ano, o Fundo Social junta-

Arranjo Reutilizável _________
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Contacto __________________________________________________________________________________

Junta de Freguesia de São Victor
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REGULAMENTO

