
 

 

 

CONCURSO DE MONTRAS DE ÉPOCA 

TEMA NATAL 

A Prazilândia – Turismo e Ambiente, E.M., vai organizar o Concurso de 
Montras de Natal, tendo como principal objectivo potenciar o desenvolvimento 
do comércio de Castanheira de Pera e contribuir para o incremento da 
participação dos estabelecimentos comerciais nesta Época Festiva. Trata-se de 
uma aposta na animação do comércio do concelho de Castanheira de Pera. 
 

REGULAMENTO 
 

Artigo 1º 
O Concurso de Montras de Natal é de âmbito restrito e destina-se a todos os 
estabelecimentos comercias instalados no Concelho de Castanheira de Pera. 
 
 

Artigo 2º 
É da exclusiva responsabilidade dos participantes a forma e os motivos 
escolhidos para a decoração das montras. 
 
 

Artigo 3º 
Têm como obrigatoriedade a adequação da decoração da montra ao tema. 
 
 

Artigo 4º 
O interesse em participação deverá ser comunicado à Prazilândia, E.M. até 17 
de dezembro de 2021. 
E enviada por email para o seguinte endereço eletrónico: 
prazilandia@praiadasrocas.com 
 

Artigo 5º 
O Concurso de Montras de Natal vai decorrer de 18 a 31 de dezembro de 
2021. 
 

Artigo 6º 
O Júri será composto por três elementos a designar pela Prazilândia – Turismo 
e Ambiente, E.M., cabendo ao mesmo a apreciação da decoração das montras 
e atribuição dos prémios instituídos. 
 

Artigo 7º 
Para as decisões do Júri, não haverá recurso, assim como as deliberações do 
mesmo serão soberanas e inapeláveis. 
 
 
 



Artigo 8º 
Os prémios a atribuir serão os seguintes: 

1.º Prémio – 20 bilhetes de acesso à Praia das Rocas 
2.º Prémio – 15 bilhetes de acesso à Praia das Rocas 
3.º Prémio – 10 Bilhetes de acesso à Praia das Rocas 
Os restantes participantes, terão direito a 5 Bilhetes de acesso à Praia das 
Rocas. 

 
Artigo 9º 

O Apuramento dos vencedores será feito durante o mês de Janeiro de 2022 e 
posteriormente comunicado aos participantes. 
 

Artigo 10º 
Os concorrentes cedem à organização do concurso, a título gratuito, os direitos 
de imagem sobre as montras, para todas as atividades / iniciativas que a 
mesma venha a realizar. 

 
Artigo 11º 

A Prazilândia promoverá a iniciativa, através das suas páginas na Internet, 
mailing list, colocação de cartazes e junto da comunicação Social regional e 
nacional. 
 

Artigo 12º 
A participação neste Concurso de Montras implica a aceitação integral deste 
Regulamento e todos os casos omissos serão resolvidos pela Prazilândia – 
Turismo e Ambiente, E.M, única entidade competente. 
 

Artigo 13º 
Os critérios de avaliação serão os seguintes: 
 

1) Iluminação 
2) Exposição dos produtos 
3) Cores  
4) Decoração 
5) Adereços extras 
6) Impacto 
7) Harmonia 

 


