
CONCURSO
DE
MONTRAS

Natal 2020



Regulamento

1º - Objetivos  

Pretende-se com esta iniciativa incentivar os lojistas a decorarem

as montras de modo a criar um ambiente de festa nas lojas e  ruas

comerciais de Amarante, contribuindo assim para a dinamização

do comércio e para tornar os estabelecimentos mais  apelativos.  

2º - Tema  

O tema é "Janelas de esperança". As lojas aderentes devem

abordar o tema através dos seus produtos/serviços e outros

artigos de decoração.  

3º - Data  

A exposição das montras decorre durante o mês de Dezembro (de

8 a 31) e, durante esse período, as mesmas deverão permanecer 

 inalteradas.



1 Designer;  

1 Arquiteto;  

2 Representantes da Associação Empresarial de Amarante.

4º - Concorrentes  

Estão automaticamente habilitados todos os associados da AEA,

com quotas em dia, com lojas de  comércio/serviços.  

5º - Condições  

Todas as montras devem estar decoradas com motivos alusivos ao

tema e devidamente iluminadas, durante todo o período em  que

decorre a exposição de montras e animação do evento.  

6º - Júri  

O júri será composto por 4 pessoas:  



Os critérios de avaliação serão os seguintes:  

Adequação à temática – 30%  

Originalidade / criatividade – 30%  

Harmonia do espaço – 30%  

Iluminação – 10%  

O júri é soberano nas suas decisões, não havendo lugar a

qualquer tipo de reclamação.  

O júri pode deliberar a não atribuição do prémio. 

7º - Critérios de Avaliação  

1.

a.

b.

c.

d.

2.

3.

 8º - Divulgação de Resultados  

A decisão do júri será publicada no site da AEA no dia 8 de Janeiro

de 2021.  



Serão atribuídos prémios aos 3 primeiros classificados;  

A divulgação do prémio será feita no site e página de facebook

da AEA;  

Os prémios a atribuir são:  

1º. Premio: 400 (quatrocentas prendas)  

2º. Prémio: 200 (duzentas prendas)  

3º. Prémio: 100 (cem prendas)

9º - Prémios  
1.

2.

3.

a.

b.

c.

10º - Avaliação dos trabalhos  

As montras a concurso serão visitadas pelo júri sem marcação, e

avaliadas entre os dias 8 a 31 de dezembro.  



A inscrição deverá ser feita através do preenchimento do

Formulário de Participação em anexo ou através do formulário

online:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXyxF0D7tPyFFP1l

YX9IPsPsitZZUdjggendgR8qqf-KrLtg/viewform

O Formulário de Participação deverá ser entregue na sede da

Associação Empresarial de Amarante (Rua Dr. Miguel Pinto

Martins, no 70, Apartado 186, 4600-090 Amarante) até às

17h30 do dia 2 de dezembro de 2020, ou enviada para o email

comunica.aea@gmail.com até às 23h59 do mesmo dia.

A inscrição no concurso é gratuíta.

Os lojistas poderão usufruir da colaboração de alunos do

Curso de Design, do Colégio de S. Gonçalo, devendo para isso

assinalar no formulário de inscrição.

 O número de alunos é limitado e por isso apenas as primeiras

8 lojas inscritas poderão usufruir da colaboração

11ª - Procedimentos de participação

1.

2.

3.

12ª - Colaboração Colégio de S. Gonçalo

1.

2.



Concurso de Montras

Natal 2020

Nome da Empresa: _______________________________________________________

Nome da Loja: ________________________________________________________

Atividade da loja: ____________________________________________________

Morada: _______________________________________________________________

Código Postal: _______________________Localidade: ____________________

Email: ________________________________Telemóvel: ____________________

Pessoa a contactar: _________________________________________________

Gostaria de ter a colaboração dos alunos do Colégio de S. Gonçalo?

Sim ____ 

Não ___

Assinatura: __________________________Data: ___________________________


