
Normas participativas

A Junta de Freguesia de São Domingos de Ben�ca está a promover, pelo 9º ano consecutivo, o Con-
curso de Montras de Natal, uma importante iniciativa que visa estreitar a relação entre os fregueses e 
o comércio local.

Quem pode concorrer?

Estão convidados a participar todos os comerciantes da Freguesia de São Domingos de Ben�ca com 
loja aberta ao público. Mas, para isso, terão que obrigatoriamente preencher a sua �cha de inscrição 
e decorar a sua montra com motivos natalícios.

Como e quando deve decorar a sua montra?

A todos os comerciantes inscritos, será atribuído um número e será entregue o respetivo dístico iden-
ti�cativo numerado que deverá ser colado na montra de forma bem visível. Após a atribuição deste 
dístico os comerciantes poderão iniciar a sua decoração. As montras serão fotografadas entre 12 e 16 
de dezembro.

Como é feita a votação das montras vencedoras?

As fotos das montras serão colocadas na página do Facebook da Junta de Freguesia de São Domin-
gos de Ben�ca a partir de 17 de dezembro.
A votação decorrerá online entre 17 de dezembro e 6 de janeiro.
Os vencedores do concurso serão escolhidos através de um júri composto por 3 elementos e através 
da votação dos nossos fregueses no Facebook. O resultado �nal da votação será obtido pela média 
ponderada a partir dos votos do júri e pela votação dos fregueses no Facebook. A votação do júri 
valerá 60% e a dos fregueses 40%. 

Quais os prémios dos vencedores?

Será atribuido ao 1º prémio o valor de 1000€, ao 2º prémio o valor de 750€ e ao 3º prémio o valor de 
500€. E, como estamos no Natal, para além destes 2250€ destinados às montras vencedoras do con-
curso, será feita uma doação de 300€ a uma Instituição de Solidariedade Social da Freguesia de São 
Domingos de Ben�ca.

Como concorrer?

A inscrição é efetuada online, através do preenchimento de um formulário que estará disponível no 
site da Junta de Freguesia de São Domingos de Ben�ca, até dia 9 de dezembro.
Os interessados que não tiverem acesso a meios informáticos deverão dirigir-se aos serviços de secre-
taria na sede da Junta de Freguesia de São Domingos de Ben�ca, na Quinta da Alfarrobeira, Rua Antó-
nio Saúde, 13 ou à Delegação das Laranjeiras, na Rua Lúcio de Azevedo, 12 ou à Delegação das 
Furnas, Rua Fernando Sylvan, Lote 34, loja 1, de segunda a sexta, das 9h às 18h. 

NESTE NATAL,
APOIE O COMÉRCIO LOCAL!
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