
 

CONCURSO  

“A BANCADA MAIS BEM DECORADA DO MERCADINHO DE CACELA VELHA” 

 

REGRAS DO CONCURSO 

Este concurso destina-se a premiar a bancada mais bem decorada do Mercadinho de Cacela Velha. 

1. Objectivos 

- Tornar o Mercadinho mais atractivo 

- Estimular a criatividade entre os participantes do Mercadinho 

- Sensibilizar os participantes para a importância da apresentação das suas bancadas 

- Estimular o envolvimento e participação dos participantes e dos visitantes 

- Impulsionar as vendas dos participantes 

- Melhorar a imagem dos produtos artesanais 

 

2. Destinatários 

São destinatários deste concurso todos os participantes do Mercadinho de Cacela Velha das 

categorias Artesanato e Produtos Alimentares. Os participantes estarão automaticamente 

inscritos com a sua participação no mercadinho. 

Se não desejarem participar devem remeter email à organização na altura da confirmação da 

sua participação no mercadinho.  

 

3. Critérios de avaliação: 

a) Criatividade, originalidade e inovação: capacidade inventiva, originalidade e criatividade 

na utilização dos materiais na composição decorativa da bancada; 

b) Harmonia e estética da bancada: harmonia na utilização das cores, cuidado com os 

acabamentos, disposição e equilíbrio dos elementos no espaço, qualidade na 

visualização da bancada;  



c) Desenvolvimento do tema decorativo: forma como o tema é desenvolvido, escolha dos 

materiais. 

 

4. Júri 

O júri é composto por 3 elementos: 

- Um representante da ADRIP 

- Um representante do CIIPC/CMVRSA 

- Votação do público, os visitantes 

 

5. Avaliação 

A avaliação será feita no decorrer do Mercadinho de Natal de Cacela Velha, dia 10 de Dezembro, 

entre as 10h30 e as 17h00. As bancadas serão numeradas e cada elemento do júri escolherá e 

classificará as 5 bancadas mais bem decoradas. 

No caso do público, a pontuação do público será o somatório de todas as votações para cada 

bancada.  

Em caso de empate, será dada primazia à votação do público.  

6. Resultado 

O resultado será divulgado no dia seguinte à realização do Mercadinho por email e nas redes 

sociais (facebook do CIIPC/CMVRSA, da ADRIP e do Município de Vila Real de santo António). 

 

7. Prémio 

O vencedor do concurso receberá um diploma da “Bancada mais bem decorada do 

Mercadinho de Cacela velha” e ficará isento do pagamento da sua bancada nos mercadinhos 

de Cacela Velha durante o ano de 2017. 

 

 

Boa sorte! 

 

 

 

Cacela Velha, Novembro de 2017 

CIIP Cacela/CMVRSA e ADRIP 

 

 

 

Centro de Investigação e Informação do Património 
de Cacela / CMVRSA 
[Antiga Escola Primária de Santa Rita] 
Tel. / Fax: 281952600 
ciipcacela@gmail.com 
http://ciipcacela.wordpress.com/ 
 

ADRIP – Associação de Defesa, Reabilitação, 
Investigação e Promoção do Património Natural e 
Cultural de Cacela 
[Cacela Velha]  
Tel. : 281952434 | adrip.cacela@gmail.com 
www.adripcacela.blogspot..com 
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