CONCURSO DE MONTRAS DE NATAL DE LISBOA 2020
ATA

Ao oitavo dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, pelas 16h00 horas, reuniu-se
em Lisboa, através de plataforma digital, o júri do Concurso de Montras de Natal de Lisboa
2020 constituído pela Dra. Bárbara Coutinho, Diretora do MUDE - Museu do Design e da
Moda, em representação da Câmara Municipal de Lisboa, pelo Dr. José António Rousseau,
em representação do IADE- Faculdade de Design Tecnologia e Comunicação da Universidade Europeia e pela e pela Dra. Piedade Redondo Pereira, da Escola de Comércio de Lisboa,
em representação da UACS.
Atendendo ao contexto de crise económica, vivido na cidade de Lisboa em consequência
da pandemia do COVID-19, considera-se importante referir o significativo número de lojas
a concurso, 44 lojas de diferentes áreas do comércio e ramos de atividade, distribuídas por
14 freguesias da cidade de Lisboa, não se tendo verificado qualquer candidatura do comércio de grande superfície. Neste sentido, o júri enalteceu a participação dos lojistas, tendo
em conta o contexto particularmente difícil que vivemos, e evidencia a melhoria geral das
montras apresentadas a concurso.
Em conformidade com os critérios definidos pelo regulamento, o júri atribuiu uma valorização a cada uma das 44 montras a concurso e no final dos procedimentos de avaliação terminou destacando 8 montras, pela sua qualidade geral, originalidade e adequação ao tema.
Apreciadas as classificações das 8 concorrentes finais, o júri procedeu ao apuramento
das montras vencedoras dos prémios a concurso e decidiu, por unanimidade, atribuir:
- 1º Prémio, à montra da loja Emerald Inspiring Unip., Lda., na freguesia de Avenidas Novas
- 2º Prémio, à montra da loja Solar Antiques, na freguesia da Misericórdia
- 3º Prémio, à montra da loja Bailarico, na freguesia de Benfica
- O júri decidiu, ainda, atribuir Menções Honrosas às montras da loja We Are Interactive, na
freguesia de Arroios, e da loja Fora do Saco, na freguesia de Alvalade.
Nada mais havendo a tratar, terminou a reunião, da qual se elaborou a presente Ata, que
depois de lida e aprovada vai ser assinada por todos os elementos do júri.
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