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CONCURSO MONTRAS DE NATAL 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

 

Com o objetivo de contribuir para a dinamização do Comércio Local, a Junta de Freguesia 

de Agualva e Mira Sintra, promove de 1 a 28 de Dezembro de 2018, o Concurso de Montras 

alusivas à Época Natalícia. 

 

1.OBJECTO 

As presentes normas de participação dispõem sobre as regras de funcionamento do 

Concurso de Montras de Natal. 

 

2. ÂMBITO 

O concurso destina-se a todos os comerciantes que possuam estabelecimentos comerciais 

em Agualva e Mira-Sintra, devendo inscreverem-se previamente. 

 

3. INSCRIÇÃO  

A inscrição no concurso é gratuita e deverá ser efetuada, nos serviços da Junta de 

Freguesia, ou para o e-mail: geral@jf-agualvamirasintra.pt, entre os dias 2 e 30 Novembro. 

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. O “Dístico” será entregue no acto da inscrição ou entregue por um 

funcionário da Junta, caso a inscrição seja feita por e-mail. 

 

4. TEMA 

O Tema das montras será “Um Natal-Eco”. As montras deverão respeitar o tema contendo 

elementos adequados ao mesmo. 

 

5. CALENDÁRIO 

Inscrições e decoração da montra 

2 a 30 Novembro 

 

Concurso de Montras de Natal 

1 a 28 de Dezembro 

 

Divulgação do resultado do Concurso 

14 de Janeiro de 2019 

 

6. VOTAÇÃO 

Júri 

O júri procede à apreciação e classificação das montras a concurso e é constituído por três 

elementos a designar pela Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra, com a seguinte 

composição: 

a) Um representante da Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra, que preside; 

b) Um representante da Câmara Municipal de Sintra 

c) Um Decorador, com reconhecida competência comprovada na área. 

 

Público em geral 

Serão colocadas na página oficial de Facebook da Junta de Freguesia de Agualva e Mira 

Sintra, fotografias das montras a concurso. Os utilizadores colocarão um “Gosto” nas montras 

preferidas.  

A Junta de Freguesia selecionará as três montras com mais “Gostos”. 

Em caso de empate os prémios serão atribuidos ex aequo. 

 

 

mailto:geral@jf-agualvamirasintra.pt


 

RUA ANTÓNIO NUNES SEQUEIRA, 16B, 2735-054 AGUALVACACÉM |  AVENIDA TIMOR LOROSAE, 10, LOJA 14, 2735-593 AGUALVACACÉM 

TELEFONE  219 188 540 |  FAX  219 146 129  |  EMAIL  geral@jf-agualvamirasintra.pt  |  TELEFONE  219 145 487 |  FAX  219 145 501 2 / 2 

7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO JÚRI 

A classificação a obter será determinada pelos seguintes critérios de avaliação: 

- Originalidade e Criatividade; 

- Harmonia Estética do Conjunto; 

- Cores e Materiais utilizados; 

- Iluminação natalícia. 

 

Sendo que cada critério será avaliado, por cada um dos elementos do Júri, com uma 

pontuação de zero (0) a dez (10) pontos. 

 

8. CONCORRENTES PREMIADOS 

A determinação dos concorrentes premiados será feita na presença do júri, sendo que a 

pontuação atribuída será pelo número de “Gostos” e a respetiva pontuação do júri.  

 

8. PRÉMIOS 

Serão atribuídos prémios aos três primeiros classificados: 

1º classificado – 1 entrada dupla para espectáculo no Auditório António Silva 

2º classificado – 1 entrada dupla para espectáculo na Casa da Marioneta 

3º classificado – 1 garrafa de vinho de Colares 

 

9. OBRIGAÇÃO DOS CONCORRENTES 

O concorrente tem de enviar três fotografias da montra a concurso, sendo que apenas será 

publicada uma fotografia, no âmbito da votação on-line 

 

10. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E ENTREGA DE PRÉMIOS 

Os resultados finais do Concurso serão divulgados no dia 14 de Janeiro de 2019, e estarão 

afixados na entidade organizadora – Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra, bem 

como nos sítios de internet: www.jf-agualvaemirasintra.pt e respetiva páginas do Facebook. 

 

11. CASOS OMISSOS 

Os casos omissos às presentes normas serão resolvidos pelo júri organização do Concurso. 

 

12. ENTRADA EM VIGOR 

As presentes normas entram em vigor no dia após publicação no site oficial da Junta de 

Freguesia de Agualva e Mira Sintra, em www.jf-agualvamirasintra.pt e na página oficial de 

Facebook. 
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