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REGULAMENTO DO CONCURSO DE MONTRAS DE NATAL 2019

A ACIGAIA – Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Vila Nova de Gaia, promove a realização do 
Concurso de Montras de Natal 2019 no Concelho de Vila Nova de Gaia, durante a época natalícia. O 
presente regulamento, dispõe sobre as regras de funcionamento deste concurso.

1.º Objeto
As presentes normas de�nem as regras a que deve obedecer o Concurso de Montras de Natal 2019, subor-
dinado à temática do Natal. O objectivo deste é dinamizar o comércio de rua tornando-o mais atractivo 
durante a quadra natalícia.

2.º Âmbito
Este concurso destina-se a todos os comerciantes do Concelho de Vila Nova de Gaia com montras visíveis 
ao público.

3.º Inscrição
As Inscrições são gratuitas e deverão ser efectuadas através do preenchimento da �cha de candidatura até 
ao dia 6 de dezembro de 2019, com a entrega presencial na ACIGAIA, na Rua General Torres n.º 551 ou por 
envio de e-mail para gabinetetecnico@acigaia.pt, indicando no assunto: “Concurso de Montras de Natal 
2019”.
Aquando a inscrição será entregue um cartaz alusivo ao Concurso.

4.º Requisitos das Montras
As montras apresentadas a concurso devem cumprir os seguintes requisitos:
a) deverão ser alusivas ao tema do Concurso;
b) devem permanecer inalteradas entre os dias 6 e 22 de dezembro inclusivé;
c) não podem ter sido premiadas em anos anteriores, salvo se apresentarem inovações signi�cativas que 
demonstrem atitude criativa;
d) deverá estar a�xado na montra concorrente, o cartaz fornecido pela ACIGAIA aquando a sua inscrição, 
em local bem vísivel a todos os consumidores.

5.º Critérios de decisão
A comissão de avaliação distiguirá as três melhores montras, fundamentado nos critérios de criatividade e 
sentido artístico revelado na harmonização dos diversos elementos.

6.º Comissão de avaliação
A comissão de avaliação visitará os inscritos no período de 10 a 22 de dezembro de 2019.

7.º Prémios
Tendo em vista o cumprimento do objectivo, a ACIGAIA atribui os  seguintes prémios:
1.º Prémio - 500€
2.º Prémio - 250€
3.º Prémio - 100€
Todos os participantes receberão um certi�cado de participação.
Os prémios deverão ser levantados pelos concorrentes ou seu representante, devidamente identi�cado, no 
dia da entrega dos mesmos. Caso não se veri�que, estes reverterão a favor da ACIGAIA.

8.º Divulgação dos resultados
e Entrega dos Prémios

A divulgação do resultado será feita aquando da entrega dos prémios, sendo a entrega dos mesmo em 
data a anunciar.
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