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NOTA À IMPRENSA 
 

Câmara e associação de comerciantes promovem 
Concurso de Montras de Natal 

 
A Câmara Municipal de Sines e a Associação de Comércio e Serviços do Distrito de Setúbal 
promovem, em Dezembro, o 12. º Concurso de Montras de Natal de 2008, com o objectivo de 
contribuir para o espírito da quadra natalícia e incentivar uma saudável concorrência entre os 
comerciantes do concelho, num apelo ao consumo no comércio local e tradicional. 
 
As inscrições, abertas a todos os estabelecimentos de comércio e serviços do concelho, bem com 
às associações, colectividades e outras instituições sem fins lucrativos, podendo ser feitas até ao 
dia 9 de Dezembro de 2008, na sede da Associação de Comércio e Serviços, localizada na Estrada 
da Costa do Norte Empreendimento das Percebeiras, Bloco B, loja esq., ou na Junta de Freguesia 
de Porto Covo, no caso de estabelecimentos de Porto Covo. 
 
A inscrição pode ainda ser feita através do email sines.acsds@mail.telepac.pt, indicando o nome 
do estabelecimento e do seu proprietário, morada, telefone e número de contribuinte. 
 
O júri avaliará as montras entre os dias 15 e 24 de Dezembro. 
 
Serão atribuídos prémios nas categorias “Comércio e Serviços” e “Associações e Colectividades”. 
 
A ficha de inscrição e o regulamento do concurso estão disponíveis para download na área de 
Negócios do site municipal (www.sines.pt). 
 
Workshop de vitrinismo 
 
Além do concurso, é promovido, no dia 6 de Dezembro, entre as 14h00 e as 19h00, um 
workshop de vitrinismo. As inscrições podem ser feitas no Serviço de Turismo da Câmara 
Municipal de Sines (Tel. 269 634 122, email lguiomar@mun-sines.pt).  
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Recursos adicionais na área Actualidade > Gabinete de Imprensa do site municipal, 
www.sines.pt.  
 
Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email girp@mun-sines.pt  ou o 
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem). 


