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Concurso Montras de Natal’2021
Estabelecimentos Participantes- Fichas Técnicas
Café May Tay - Montra nº1
Tema
Inspiração
Materiais utilizados

Reciclar (7 R´S)
Natal
Cascas de sobreiro
Ramos secos
Aproveitamento de hortenses secas pintadas de ouro
Ramos verdes de cedro (desbaste)
Alguns aproveitamentos não naturais relacionados com o Natal.

Padaria Pastelaria Kentidoce - Montra nº 2
Tema
Inspiração
Materiais utilizados

Reciclar (7 R´S)
Sala de jantar de Natal
Rolha de cortiça
Cartão de caixas
Frascos de café
Guardanapos
Pinhas
Vide e musgo
Azevinho e brindes de Bolo Rei antigos
Cartão de caixa de ovos

Mini Preço de Góis - Montra nº 3
Tema
Inspiração

Materiais utilizados

Reciclar (7 R´S)
Sagrada Família (Maria, José e Jesus)
A inspiração da nossa montra foi a Sagrada Família, composta
pelas imagens de Maria, José e Jesus.
Imagem da época festiva em que nos encontramos e da
importância do significado de família e união.
Caixas de cartão
Sacos de batatas
Espumas
Proteção das frutas
Porta-folhetos
Corda
Tintas

Jéssica Gonçalves - Montra nº 4
Tema
Inspiração

Reciclar (7 R´S)
Natal
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Materiais utilizados

Rolhas de garrafas e tampas de champôs
Espátulas de madeira
Esferovite (neve)
Eva e garrafas de champôs (presépios) e ráfia
Paletes de madeira (árvore)
Rolos de papel higiénico.

Espaço C - Montra nº 5
Tema
Inspiração

Materiais utilizados

Reciclar (7 R´S)
O Natal Musical foi inspirado no presépio tradicional, tendo a
atualização da neve e do pinheiro de Natal.
Sobre a palha estendida encontramos Maria, José e o Menino
Jesus através de garrafas e caixa de garrafa, embrulhadas em
tecido. Os animais estão representados por rolhas de cortiça ou
castanholas de cartão, revestidas com partituras musicais e
caricas. Os 3 Reis Magos surgem como caixas de ovos e as
ofertas em botões.
Os bonecos de neve e a árvore de natal estão montados através
de latas de diferentes medidas, pratos de cartão e serapilheira.
A animação musical possui tímpanos de latas e balões, as
baquetas são de palhetas de café, as maracas com iogurtes e
pequenos botões no interior. O acordeão é feito com pacotes de
leite, folhas coloridas e de partituras musicais. A mangueira e o
funil fazem as trombetas.
Latas
Cartão
Serapilheira
Botões
Rolhas de cortiça
Caricas
Partituras musicais
Pacotes de leite

Barbie Pronto a Vestir - Montra nº 6
Tema
Inspiração
Materiais utilizados

Reciclar (7 R´S)
Natal
Cascas de sobreiro
Ramos secos.
Aproveitamento de hortenses secas pintadas de ouro
Ramos verdes de cedro (desbaste)
Alguns aproveitamentos não naturais relacionados com o natal.

Fernando Moura Gonçalves - Montra 7
Tema
Inspiração

Reciclar (7 R´S)
Repensar, reduzir, reciclar e reutilizar
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Materiais utilizados

Decoração tradicional (sem recurso a novas aquisições de
material decorativo).
Pinhas
Elementos decorativos em madeira
Reutilização de decoração antiga de madeira (Plástico)
Presépio em feltro, presentes de reciclagem de tecidos
Redução do consumo através de luzes de decoração antiga.

MundiGóis (Loja Tifosi) - Montra nº 8
Tema
Inspiração
Materiais utilizados

Reciclar (7 R´S)
Natal
Utilização de iluminação antiga.

Auto-Peças DD - Montra nº 9
Tema
Inspiração
Materiais utilizados

Reciclar (7 R´S)
Natal
Filtros de ar usados (árvore)
Farolins
Vidros de farolins
Refletores
Mota feita de filtros de ar utilizados.

Café Restaurante Caravela - Montra nº 10
Tema
Inspiração

Materiais utilizados

Reciclar (7 R´S)
Natal no setor da restauração
Sendo este um estabelecimento do sector da restauração, demos
asas à imaginação e criatividade e para a decoração da montra
utilizamos materiais de acordo com o nosso setor.
As coroas de natal foram feitas com massa e temos uma árvore
de Natal feita com talheres de madeira. Venha visitar o nosso
Pai Natal gigante!
Ramos de cedro
Massas e troncos de arvores
Talheres de madeira
Estrutura de arame, tinta dourada
Plástico reutilizado/reaproveitamento
Cartolina vermelha, fio de pesca
Cola quente, cordel
Luzes e bolas de natal.

Florista do Barata - Montra nº 11
Tema

Reciclar (7 R´S)
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Inspiração
Materiais utilizados

Natal
Materiais reciclados dos mimos da ARCIL
Penachos naturais
Fitas de natal reutilizáveis
Luzes de natal

Papelaria Exlivros - Montra nº 12
Tema
Inspiração

Materiais utilizados

Reciclar (7 R´S)
Natal
A árvore de Natal foi feita com jornais e cartão, como o meu
negócio é de papelaria tinha jornais velhos que utilizei, uma
rena feita com troncos, luzes e bolas que utilizei dos anos
anteriores.
Árvore de natal feita com jornais antigos e cartão
Cola
Madeira
Tecido
Luzes e bolas reutilizadas de anos anteriores
Rena feita com troncos.

Artyoptica - Montra nº 13
Tema
Inspiração

Materiais utilizados

Reciclar (7 R´S)
Reciclagem
Tentamos fazer a nossa decoração com tudo o consideramos
reciclar, até a árvore de natal era antiga, estrelas, etc..
Jornais
Caixas de cartão
Papel Reciclado
Pinhas, Azevinho e Pinheiro
Luzes
Algodão
Jornais

Café O Cantinho- Montra nº 14
Tema
Inspiração

Reciclar (7 R´S)
Natal, amor e família
O inverno é sinónimo de frio, chuva e neve, mas também é
sinónimo de Natal, amor e família. Através de materiais
reciclados, quisemos que esta montra de natal representasse tudo
isso.
Criámos assim (tudo realizado à mão, sem recurso de modelos e
a moldes) uma montra natalícia onde é possível encontrar vários
símbolos que representam esta época, tais como: o boneco de
neve, a rena, a árvore de natal e os flocos de neve e ao mesmo
tempo, continuar a ser possível, ver os momentos de amizade,
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Materiais utilizados

convívio e da família que é o Cantinho para os seus e suas
clientes.
Cartão (Reutilização de cartão para produção de tronco de
árvore)
Caricas (Reutilização para produção de flocos de neve e contorno
de boas festas)
Tecidos (Aproveitamento de tecidos para produção do cachecol
do boneco de neve)
Cartolinas (Reaproveitamento de cartolina para o chapéu do
boneco de neve)
Cartolinas (Reaproveitamento de cartolina para a estrela da
árvore)
Luzes (reaproveitamento de luzes de anos anteriores)
Desenhos ( aproveitamento de marcadores para as linhas de
contorno dos bonecos).

Loja Manos Cortes - Montra nº15
Tema
Inspiração

Materiais utilizados

Reciclar (7 R´S)
Natal
Gostamos do tema escolhido, levou a que da teoria se passasse
à prática. Escolhemos materiais recicláveis que se não fossem
para este efeito não seriam utilizados.
Parabéns pela iniciativa!
Caixas vazias de meias (efeito prendas)
Lata de azeitonas (chaminé)
Meias usadas (pernas do Pai Natal)
Arame (estrelas)
Pinhas (centro decorativo)

Cooperativa de Vila Nova do Ceira - Montra 16
Tema
Inspiração

Materiais utilizados

Reciclar (7 R´S)
“Magia do Natal no Hotel do Mel”
Projetamos a nossa “Montra no Futuro”. Inspiramo-nos numa
réplica do Hotel do Mel que em 2022 será uma realidade.
Imaginamos o ambiente de magia e encanto que este espaço irá
oferecer aos nossos hóspedes nesta quadra.
Além de um cenário magnífico, destacamos os nossos produtos
de excelência “Mel da Casa Costeira” e Azeite Gorgulão”.
Nota:
Montra idealizada por Auzenda Dias.
Montra elaborada por: Catarina Rodrigues e Filipa Correia com
colaboração de Sónia Alves.
Cartão, papel usado, papel triturado, cápsulas de café
Cerradura, caricas, rolhas de cortiça (não vendáveis antigas)
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Cortiça (pedacinhos), “blisters”, caixas de ovos, esponja
protetora,
Panal usado, plástico usado, frascos usados, folhas secas.
Gravetos, cola quente, tintas em spray para retoques e
acabamento.
Luzes.
Demos destaque ao Mel Casa da Costeira e Azeite Gorgulão.
Jornal o Varzeense - Montra nº 17
Tema
Inspiração

Materiais utilizados

Reciclar (7 R´S)
Presépio elaborado por Maria Augusta Garcia de 96 anos
de idade
A base da montra do Jornal O Varzeense partiu da conceção de
meia centena de figuras elaboradas, em linha de croché
reaproveitada, por Maria Augusta Garcia “Mariazinha”, com 96
anos de idade.
Com recurso a areia, pedras, musgo e água, foi elaborada uma
estrutura com: montes, vales, caminhos e uma represa de água,
onde foram colocadas as figuras, de forma a elaborar o
presépio, a aldeia de Belém e toda a zona envolvente.
A cabana do presépio foi elaborada a partir de uma caixa de
Nestum e algumas das ovelhas que integram o presépio foram
efetuadas em papel reciclado, envolto em algodão.
Com recurso a jornais usados foram efetuadas bolas de natal,
onde foi inserida a mensagem de: Boas Festas, executada em
embalagens de pacotes de leite.
A montra foi ladeada com pinheiros de Natal elaborados com
papel de jornal e decorada com botões reaproveitados.
A montra foi ainda iluminada com gambiarras e ladeada com
fitas decorativas.
Reaproveitamento de linha de croché de várias cores
Musgo
Cartolina
Papel de jornal
Caixa de cartão
Areia e pedras
Reaproveitamento de tecidos
Fitas e luzes de Natal

Nota: Informação retirada das fichas técnicas cedidas pelos espaços participantes.

