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CAMPANHA NATAL 2017 
 

Concurso de Montras 
 

REGULAMENTO DO CONCURSO DE MONTRAS 2017 

 

A Câmara do Comércio e Indústria da Horta promove o Concurso de Montras do ano 2017 que se rege 

pelas seguintes normas: 

 

1. 

1. Poderão concorrer os empresários ou estabelecimentos comerciais pertencentes ao denominado 

“Comércio Tradicional”, devendo, no caso de um empresário ter vários estabelecimentos, preencher 

uma inscrição por cada um deles. 

2. Não deverão ser mencionados nas montras a concurso quaisquer intervenientes estranhos ao 

próprio estabelecimento, sob pena de serem excluídos na atribuição de qualquer prémio.   

 

2. 

1. As inscrições estão abertas até às 12h30m do dia 06 de Dezembro, quarta-feira. 

2. Os concorrentes devem, no acto da inscrição, identificar-se com o preenchimento completo da ficha 

de inscrição a fornecer pela CCIH, ficando excluídos os que omitam dados imprescindíveis à 

identificação e localização do estabelecimento comercial. 

 

3. 

Será atribuído a cada candidato um número que o identificará no concurso que será atribuído por 

sorteio a realizar após o fecho das inscrições. Este número a fornecer pela CCIH deve ser colocado em 

local visível na montra aderente. 

 

4. 

O concurso decorrerá nos dias 08 e 09 de Dezembro de 2017, com votação do público em geral. 
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5. 

1. A votação do público para eleger a montra mais popular será efectuada através do preenchimento 

de senhas, que serão disponibilizadas ao longo da artéria principal da cidade, entre as 18:30 e as 

23horas. A contagem dos votos terá lugar na sede da Câmara do Comércio, no dia 10 de Dezembro de 

2017, pelas 15:00 horas. 

2. À montra mais popular será atribuído um prémio de distinção.    

    -Primeiro prémio: Valor de € 250,00 

   - Segundo prémio: Valor de € 150,00 

   - Terceiro prémio: Valor de € 100,00 

3. De entre as senhas do voto do público serão sorteados três vales de compras, no valor de 25€ cada. 

 

6. 

Os resultados dos sorteios serão divulgados no dia 11 de Dezembro de 2017. 

  

7. 

O imposto sobre o Rendimento das pessoas Singulares a que estiver sujeito o prémio será suportado 

pelo contemplado. 

 

8. 

Os prémios não reclamados no prazo previsto no artigo 5.º reverterão a favor de uma Instituição 

Particular de Solidariedade Social. 

 
 
 

A Direção 
 

 
 

 


