
 

                                                                                                                         

Concurso “Montras de São João 2019” 

Funcionamento 

 

A Câmara Municipal da Lousã, em parceria com a AESL- Associação Empresarial Serra da Lousã, 

no âmbito das medidas de apoio aos empresários e empreendedores, mais concretamente ao 

Comércio Tradicional, irá promover mais um Concurso de Montras, tendo como tema as Festas 

de São João. 

 O Concurso “Montras de São João” tem como objetivo promover e dinamizar o comércio e 

serviços locais, num período de festa e, desta forma, potenciar o negócio. 

- 

 

O Concurso “Montras de São João 2019”, tem por base as seguintes normas de participação: 

1. O concurso destina-se a comerciantes / empresários da área do comércio ou serviços, 

instalados no Concelho da Lousã, tendo como tema as Festas de São João; 

2. A inscrição poderá ser efetuada até 7 de junho das seguintes formas: 

» Através do telefone: 239 993 370. 

» Através de e-mail: zelia.duarte@cm-lousa.pt . 

» Através da entrega da ficha de inscrição na secretaria da Câmara Municipal  

» Através da entrega da ficha de inscrição aos Colaboradores da Autarquia afectos a esta 

iniciativa; 

3. Os participantes podem concorrer com mais do que uma montra, devendo no ato da 

inscrição mencionar o número de montras com que se propõem a Concurso; 

4. As montras a concurso devem estar expostas de 12 a 24 de junho de 2019, 

permanecendo iluminadas até às 00 horas; 

5. Todas as montras terão que estar prontas para verificação e fotografia a partir das 12h 

do dia 12 de junho. As montras que não reunirem este pressuposto não serão 

consideradas a concurso.  

6. As montras a concurso serão identificadas com um dístico fornecido pela autarquia; 

7. O júri será designado pela Câmara Municipal. 
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8. A classificação dada pelo júri terá em atenção os seguintes critérios:  

a. Originalidade e Criatividade; 

b. Harmonia e Estética do Conjunto; 

c. Cores e Materiais utilizados; 

9. Serão atribuídos prémios aos 3 primeiros classificados, nomeadamente: 

1.º Lugar-  Gravação de spot promocional em vídeo ou 200€ em merchandising (material 

promocional), a adquirir num dos estabelecimentos da área no concelho 

2.ºLugar- 150€ em merchandising (material promocional), a adquirir num dos 

estabelecimentos da área no concelho 

3.º Lugar- 100€ em merchandising (material promocional), a adquirir num dos 

estabelecimentos da área no concelho 

10. Todos os participantes terão direito a diploma de participação; 

11. Os resultados finais do concurso serão divulgados até dia 12 de julho na página da 

internet (www.cm-lousa.pt) e na página do facebook da autarquia; 

12. A entrega dos prémios será realizada em dia e local a definir e previamente comunicado 

a todos os participantes; 

13. As dúvidas e casos omissos às presentes normas serão resolvidas pontualmente, 

mediante despacho e as decisões tomadas serão consideradas na resolução casos 

idênticos.  
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