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Regulamento do 1º concurso de Montras“Natal d’Elvas” 
 
 

Com o objetivo de contribuir para a dinamização e enriquecimento do comércio local, a Associação Empresarial de 
 

Elvas com o apoio da Câmara Municipal de Elvas, vai promover, de 01 de dezembro de 2020 a 06 de janeiro de 2021 o 
1º Concurso de Montras “Natal d’Elvas”. 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

As presentes normas  destinam-se  a  regular  o  funcionamento  do   concurso  de  decoração  de  montras   e/ou 

estabelecimentos no âmbito das festividades natalícias. 

Artigo 2.º 

Objetivo 

O objetivo deste concurso é dinamizar e tornar mais atrativo o espaço comercial com o intuito de acrescentar valor aos 

nossos negócios, tornando-os mais apelativos aos clientes.  A decoração da  montra  e/ou  estabelecimento comercial 

deve ser inspirada na quadra natalícia contendo motivos e objetos que remontem à tradição do Natal d’Elvas. 

Artigo 3.º 
 

Participantes 
 

Podem candidatar-se a este concurso todos os associados que possuam montra ou algum espaço onde possa ser 

desenvolvido um trabalho de decoração nos moldes do pretendido, visível ao público, em estabelecimentos comerciais, 

industriais e/ou serviços. 

Artigo 4.º 

Inscrições 

1. Para a realização do concurso será necessário um mínimo de 20 estabelecimentos participantes. 
 

2. O período de  inscrição  decorre  entre  os  dias  16  e  27  de  novembro  de  2020,  através  do  formulário  de  

inscrição disponibilizado pela Associação Empresarial de Elvas. 

3. Cada estabelecimento pode concorrer com uma ou mais montras / espaço interior devendo no ato da inscrição 

mencionar o número de montras / espaço interior. 

4. A inscrição é gratuita. 
 

5. As normas deste concurso serão entregues a cada participante no ato da inscrição. 
 

Artigo 5.º 

Calendário 

 1.O concurso de montras “Natal d’Elvas” decorrerá entre os dias 01 de dezembro de 2020 e 06 de janeiro de 2021. 
 

 2. A votação para a escolha do 1º, 2º e 3º vencedor terá lugar de 01 de dezembro de 2020 e 06 de janeiro de 2021. 
 

 3. Os vencedores do Concurso de montras “Natal d’Elvas serão anunciados no dia 12 de janeiro de 2021. 
 

 4. A entrega dos prémios e respetivos diplomas de participação será no dia 13 de janeiro de 2021 nos estabelecimentos   

aderentes e vencedores. 

 5. Caso não seja possível a entrega do prémio ou diploma no dia 13 de janeiro por parte do responsável ou representante 

do estabelecimento participante, será agendada outra data conveniente a ambas partes. 

Artigo 6.º 
 

Júri e Votação 
 

As montras ou estabelecimentos serão visitados e avaliados por um júri composto por três elementos ligados às artes, 

esta votação terá uma cotização de 50% do resultado final, os outros 50% serão atribuídos através da rede social 

“Facebook”, na página oficial da Associação Empresarial de Elvas, onde qualquer pessoa pode votar na sua decoração 

favorita, só é permitido um voto por pessoa e decoração.
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Artigo 7.º 

Classificação e Avaliação 

1. A classificação de cada concorrente será determinada pela pontuação que lhe venha a ser atribuída, tendo em conta 

os seguintes critérios: 

a) Adequação e enquadramento do tema proposto; 
 

b) Originalidade e criatividade; 
 

c) Harmonia e Estética; 
 

d) Cores e materiais utilizados; 
 

2. Cada fator será avaliado, por cada um dos elementos que compõem o respetivo júri, com uma pontuação de um (1) 
 

a dez (10) valores. 
 

3. A classificação final será obtida pela média aritmética simples dos diversos critérios de avaliação. 
 

4. Para além da votação do júri, o público em geral também poderá votar na página do “Facebook” da Associação 

Empresarial de Elvas, votação essa que será feita uma única vez por pessoa e por montra/estabelecimento. As 10 

montras/estabelecimentos com mais gostos nas suas respetivas fotografia, recebem uma pontuação entre 1 (um) e 10 

(dez) valores, sendo 10 (dez) valores atribuídos à  montra/estabelecimento  com  mais  “gostos”,  9  (nove)  valores  à 

segunda com mais “gostos”, e assim sucessivamente até à décima classificada que recebe 1 (um) valor. As restantes 

não receberão qualquer pontuação. A contabilização dos pontos será efetuada até às 17 h do dia 6 de janeiro de 2021. 

5. As fotografias de cada montra ficam a cargo de cada participante e devem ser enviadas à Associação Empresarial de 

Elvas para o e-mail aeelvas@gmail.com até ao final do dia 30 de novembro de 2020. 

6. As montras/estabelecimentos que não respeitem a temática deste regulamento não serão avaliadas, nem admitidas a 

concurso. 

7. Em caso de empate, a decisão sobre a classificação das montras/estabelecimentos, caberá a uma figura pública na 
 

área artística decidir qual o vencedor. 
 

 

 
Artigo 8.º 

Prémios 

1. Serão atribuídos prémios aos três  primeiros  classificados,  sendo  o  prémio  a  atribuir: 

 1º Classificado um Vídeo Promocional de 3’30 m. 

 2º Classificado um Spot de Rádio de 7 dias. 

 3º Classificado uma Publireportagem de 1 Página. 

  Todos os prémios serão atribuídos através da comunicação Social da nossa cidade. 

2. Todos os estabelecimentos a concurso receberão diplomas de participação. 
 

 
Artigo9.º 

Disposições gerais 

1. A participação no concurso de montras “Natal d’Elvas” envolve a aceitação integral deste 
regulamento. 

 

2. Não poderão concorrer ao concurso membros dos órgãos sociais da Associação Empresarial de Elvas. 
 

3. A organização do concurso reserva-se o direito de, por motivos de força maior, modificar o presente regulamento. 
 

4. Os casos omissos ao presente regulamento serão resolvidos pela organização do concurso. 
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