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A Junta de Freguesia de Mirandela e ACIM promove a iniciativa 

“Montras de Natal 2022” 

Esta iniciativa visa promover e dinamizar o comércio local da Freguesia de 

Mirandela e conta com o apoio da Associação Comercial e Industrial de Mirandela.  

DATAS 

O concurso “Montras de Natal 2020” decorre no período compreendido entre os 

dias 15 de dezembro de 2022 a 2 de janeiro de 2023. 

PARTICIPAÇÃO 

Poderão participar na iniciativa todos os estabelecimentos comerciais da Freguesia, 

independentemente do ramo de atividade, que se inscrevam até ao dia 12 de 

dezembro de 2022, entregando a ficha de inscrição devidamente preenchida na 

Junta de Freguesia de Mirandela, por e-mail para: geral@jf-mirandela.pt ou 

inscrevendo-se no seguinte link de acesso: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenZHzEg6I3kurrGQMtaHmUrroDIwndv

1-MYmaS8fX_sEMf-g/viewform 

Devem ainda remeter as fotografias da montra identificando a loja, esta fotografia 

é da responsabilidade dos participantes e terá que ser enviada um máximo de 4 

fotografias até ao dia 12 de dezembro.  

Podem ainda fazer a inscrição junto da acim de Mirandela.  

As montras apresentadas a concurso devem cumprir os seguintes requisitos:  

a) Apresentar alegoria que enquadre a quadra natalícia, com os artigos ou 

produtos vendidos nesse estabelecimento;  

b) Respeitar o tema previamente definido e anunciado. 

c) Estarem devidamente iluminadas e poderem ser vistas pelo público, das 10h00 

até às 19h00, de segunda a sábado.  
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AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação será efetuado através dos votos do público e por um júri 

a definir pela organização. 

O público votará nas montras através da página do facebook da Junta de 

Freguesia. 

A votação do público será cotada da seguinte forma: 

a) de 1 a 50 likes no facebook equivale a 8 valores; 

b) de 51 a 100 likes no facebook equivale a 12 valores; 

c) de 101 a 150 likes no facebook equivale a 14 valores; 

d) de 151 a 200 likes no facebook equivale a 16 valores; 

e) de 201 a 250 likes no facebokk equivale a 17 valores; 

f) de 251 a 300 likes no facebook equivale a 18 valores; 

g) de 301 a 450 likes no facebook equivale a 19 valores; 

h) mais de 450 likes no facebook equivale a 20 valores 

Esta votação apenas conta na página oficial do Facebook da Junta de Freguesia 

de Mirandela. 

O júri avaliará numa escala de 0 a 20 pontos, cada um dos seguintes critérios de 

apreciação/avaliação: 

a) Harmonia e Estética do Conjunto;  

b) Originalidade; 

c) Criatividade; 

d) Materiais Utilizados. 
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A votação do público representará 30% (trinta por cento) da classificação final, 

correspondendo os restantes 70% (sessenta por cento) à avaliação efetuada pelo 

júri. 

 

Em caso de empate cabe ao júri a função de desempate. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

a)Originalidade e criatividade; 

b)Cores, Materiais Utilizados e Iluminação;  

c)Estética do Conjunto (Harmonia da Imagem); 

Até ao dia 12 de dezembro, cada participante deve enviar para o e-mail:  

geral@jf-mirandela.pt 

até um máximo de quarto fotografias da sua montra, onde pode incluir fotos de 

pormenores que ache importantes, devendo sempre apresentar uma foto completa 

da sua montra devidamente iluminada. 

PRÉMIOS 

Os prémios serão os seguintes: 

1. 1 lugar – 200 euros 

2. 2 lugar – 125 euros 

3. 3 lugar – 80 euros 

Serão ainda publicadas nas diferentes páginas da Junta de freguesia o 4 a 10 lugar.  

A entrega dos prémios será posteriormente acertada com os participantes a data 

e o local.  

Os resultados do concurso serão conhecidos até ao prazo de 30 (trinta) dias depois 

do terminus do concurso, através da página de facebook da Junta de Freguesia 

de Mirandela e no seu website.  
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

CONCURSO “MONTRAS DE NATAL 2022” 

 

Nome do Estabelecimento:______________________________________________________ 

Tipo de Comércio:________________________________________ 

Nome do Empresário:___________________________________ 

N.º de Contribuinte:________________ 

Morada:_________________________________________________________ 

Contato:_________________________ 

E-mail:__________________________________ 

Assinatura:__________________________________________________________  

Data:_____/_____/_________ 

 

Data-limite para inscrições: 13 de Dezembro de 2022 

Entrega das inscrições na Junta de Freguesia ou por e-mail: geral@jf-mirandela.pt 

Podem ainda fazer a entrega dos dados da candidatura Junta da Associação 

comercial e industrial de Mirandela.  

JF Mirandela contacto: 278 201 580 

 

Mircom contacto - 278 261 085 
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