
 

 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO DE MONTRAS DE NATAL 2019 

 

Com o objetivo de promover, incentivar e dinamizar o comércio local, tornando-o mais 

apelativo, a Câmara Municipal de Aljustrel promove a realização do Concurso de Montras 

2019 alusivas à Época Natalícia. 

Assim, e ao abrigo do disposto na alínea k) do n.°1 do artigo 33° da Lei n.°75/2013 de 12 

de setembro, propõe-se que a Câmara Municipal aprove as seguintes Normas de Participação 

no Concurso de Montras de Natal de 2019. 

 

Artigo1°  

Objeto 

As presentes Normas estabelecem as regras de participação no Concurso de Montras de 

Natal de 2019. 

 

Artigo 2°  

Âmbito 

Ao concurso podem candidatar-se todos os comerciantes que possuam Estabelecimentos 

Comerciais, em actividade no Concelho de Aljustrel. 

 

Artigo  

3° Inscrições 

 
1 — A apresentação das candidaturas deverá ser efetuada entre os dias 25 de novembro e 13 

de Dezembro de 2019, inclusive, mediante a apresentação de boletim de inscrição devidamente 

preenchido e entregue durante as horas normais de expediente nas seguintes instalações da 

Câmara Municipal de Aljustrel: Secretaria, Oficinas de Formação e Animação Cultural e Posto 

de Turismo, ou ainda via e-mail através dos seguintes endereços: gip@mun-aljustrel.pt. Pode 

também inscrever-se nas Juntas de Freguesia do Concelho. 

2 — Qualquer esclarecimento adicional pode ser obtido por telefone, através do número 284 600 

070. 

3 — Aos comerciantes será dada a possibilidade de poder vir a concorrer com uma ou mais 

montras, devendo no acto da inscrição ser devidamente mencionado o número de Montras, a  

mailto:gip@mun-aljustrel.pt


 
 

 

denominação e morada do(s) respectivos Estabelecimento(s). 

4 — As Montras a concurso serão identificadas através de um "Dístico" alusivo ao Concurso, 

contendo um identificador numérico que será afixado em cada uma das Montras Concorrentes. 

 

Artigo 4° 

Tema 

O tema das Montras deverá ser alusivo à "Quadra Natalícia". 

 

Artigo 5° 

Período do Concurso 

1 — O concurso vai decorrer de 14 de Dezembro de 2019 a 6 de Janeiro de 2020. 

2 — Todas as montras candidatas ao concurso deverão estar concluídas até às 17.00h do 

primeiro dia e permanecer até ao último dia do Concurso. 

 

Artigo 6° 

Parâmetros de Avaliação 

1 — A avaliação das decorações é feita a partir do exterior do estabelecimento comercial. 

2 — Os concorrentes serão avaliados pelo júri nomeado que deverá ter em conta os seguintes 

critérios de avaliação: 

a) Originalidade e criatividade; 

b) Harmonia e estética do conjunto; 

c) Iluminação; 

d) Cores, formas e materiais. 

3 — Os itens serão avaliados de 0 a 10, sendo o vencedor o que tiver maior pontuação total. 

4 — Em caso de empate prevalecerá a melhor pontuação que venha a ser obtida no item 

"originalidade e criatividade". 

 

Artigo 7° 

Júri 

O júri é composto por 3 elementos: 

 Um representante da Câmara Municipal de Aljustrel, 

 Um representante da Escola Secundária de Aljustrel. 

 Um especialista, a designar, com reconhecida competência técnico-profissional na área do 



 
vitrinismo. 

 
 

Artigo 8° 

Prémios 

1 — Serão atribuídos três prémios, designadamente: 

a) 1° prémio: um fim-de-semana em hotel, com pensão completa; 

b) 2° prémio: vale de 50,00 euros para refeição em restaurante do concelho; 

c) 3° prémio: vale de 25,00 euros para refeição em restaurante do concelho. 

2 — Da decisão do júri não cabe lugar a reclamação. 

3 —Todos os participantes receberão o correspondente diploma de participação. 

 
 

Artigo 9° 

Divulgação dos Resultados e Entrega do Prémio 

Os resultados finais do concurso serão divulgados no dia 11 de Janeiro de 2020 no sítio da 

Internet da Câmara Municipal de Aljustrel, acessível em: wvvw.mun-aljustrel.pt. 

A entrega do prémio é da responsabilidade da Câmara Municipal de Aljustrel e decorrerá em 

data e local a informar. 

Artigo 10° 

Disposições Finais 

Caso não se verifiquem um mínimo de cinco (5) inscrições para o presente Concurso de 

Montras de Natal, a Câmara Municipal de Aljustrel reserva-se o direito de o não vir a realizar. 

 

Artigo 11° 

Casos Omissos 

As dúvidas e casos omissos à aplicação das presentes normas serão resolvidos pelo Júri do 

Concurso. 
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