
NORMAS DE PARTICIPAÇÃO - CONCURSO MONTRAS DE 
NATAL 2019 

O Município de Castro Verde promove, de 09 de dezembro de 2019 a 6 de 
janeiro de 2020, o Concurso de Montras de Natal, alusivas à quadra, no âmbito do 
conjunto de iniciativas “Natal em Castro Verde”, em particular articulação com 
a iniciativa “Ofereça Castro Verde. Natal no Comércio Local.” 

OBJETO 

As presentes normas de participação definem o funcionamento do Concurso de 
Montras de Natal, cuja organização pertence à Câmara Municipal de Castro Verde. 

O concurso destina-se a todos os comerciantes que possuam estabelecimento em 
atividade no concelho de Castro Verde, com montra visível a partir do espaço 
público, estando a sua participação sujeita a inscrição prévia. 

INSCRIÇÃO 

Para aderir ao concurso deve manifestar o interesse junto do Centro de Promoção 
do Património e Turismo, através do endereço eletrónico posto.turismo@cm-
castroverde.pt ou dirigindo-se pessoalmente às instalações do Centro de 
Promoção do Património e Turismo, sito na Rua D. Afonso I (junto à Igreja dos 
Remédios) em Castro Verde. 

Os participantes, cuja inscrição tenha sido aceite, receberão um dístico a identificar 
a sua montra como concorrente, devendo o mesmo ser colocado no respetivo 
estabelecimento, em local visível, durante a realização do concurso, sob pena de 
exclusão. 

CALENDÁRIO 

O concurso decorre de acordo com a seguinte calendarização: 

- De 01 de dezembro a 06 de dezembro – período de inscrições
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- De 9 de dezembro a 31 de dezembro – período em que as montras a concurso 
devem, no horário de funcionamento, estar em exposição devidamente iluminadas. 
Neste período decorre a votação por parte do júri; 

- Dia 6 de janeiro – divulgação das classificações resultantes da deliberação do júri 
e da votação online.  

CLASSIFICAÇÃO 

A classificação final do concurso terá duas formas de apuramento: votação por 
parte de um júri e votação popular online (página oficial do Município no 
Facebook). A cada uma das formas de pontuação será atribuída uma importância 
relativa de 50%. 

a) JÚRI 

O júri que procederá à apreciação e classificação das montras a concurso será 
constituído por 3 elementos a designar pelo Município de Castro Verde, contando 
para o efeito com a colaboração do Município de Aljustrel. 

A votação do júri ocorrerá sem aviso prévio dos concorrentes. A classificação será 
obtida a partir dos seguintes critérios: 

- Originalidade e criatividade; 

- Harmonia estética do conjunto; 

- Materiais utilizados; 

- Iluminação 

Cada critério será avaliado por cada membro do júri com uma pontuação de zero a 
dez pontos, com uma ponderação de 25% para cada critério. 

O júri reunirá para classificar cada uma das montras a concurso, em data a designar. 

b) VOTAÇÃO ONLINE - FACEBOOK 

Facebook — Na página oficial do Facebook do Município de Castro Verde 
(https://www.facebook.com/municipiocastroverde), serão publicadas as fotos das 
montras a concurso, devendo os concorrentes, para o efeito, fazê-las chegar aos  

 

 



 

  

 

serviços do Município - Gabinete de Comunicação gab.comunicacao@cm-
castroverde.pt em formato digital JPEG, impreterivelmente até ao dia 06 de 
dezembro de 2019. 

No álbum com as fotografias das montras a concurso, cuja sequência de inserção 
respeitará a ordem de inscrição, os utilizadores da página do Facebook do 
Município de Castro Verde serão convidados a colocar um “Gosto” nas montras 
preferidas, sendo a contagem final contabilizada às 10h00 de 6 de janeiro de 2020. 

c) CLASSIFICAÇÃO FINAL 

Em função da pontuação atribuída nas duas formas de apuramento, será feita uma 
classificação final com base na média da hierarquia obtida, ponderando de igual 
forma as duas votações – do júri e online. Em caso de empate a será valorizada a 
pontuação/ classificação obtida na votação do júri.  

RESULTADOS E DIVULGAÇÃO 

Os resultados serão divulgados no dia 6 de janeiro de 2020 no sítio e na página de 
Facebook do Município. Em data a definir será realizada a cerimónia de sorteio da 
iniciativa “Ofereça Castro Verde. Natal no Comércio Local”, durante a qual serão 
entregues os prémios. Caso não possam estar presentes, os vencedores podem 
levantar os respetivos prémios no edifício da Câmara Municipal. 

PRÉMIOS 

Serão atribuídos prémios aos três primeiros classificados. Os prémios a atribuir 
serão: 

1º Voucher de Voo para duas pessoas em balão de ar quente oferecido pela 
EMOTION – Life on Adventure (Pack Biosfera); 

2º Cabaz de produtos regionais no valor de 75 €; 

3º Cabaz de produtos regionais no valor de 50 €; 
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DISPOSIÇÕES FINAIS 

Caso não se verifique um mínimo de seis inscrições para o presente concurso, a 
organização reserva-se o direito de não o realizar. 

DÚVIDAS E OMISSÕES 

As omissões e dúvidas de interpretação das presentes normas de participação 
serão resolvidas pelo Presidente da Câmara Municipal ou pelo Vereador com 
competência delegada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Castro Verde, 22 de outubro de 2019. 

 

 

 

 



 

  

FICHA DE INSCRIÇÃO 

INICIATIVA DE DINAMIZAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL 

 

 

 “Concurso de Montras de Natal 2019”  

 

ID LOJA 

 

 

ID RESPONSÁVEL 

 

 

CONTACTO E-MAIL 

 

 

CONTACTO TELEFÓNICO 

 

 

 

 


