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I CONCURSO VIRTUAL ALTAR DE 
NOSSA SENHORA APARECIDA. 

Para comemorar o dia de Nossa Senhora Aparecida, 12 de 
outubro, a Capela Nossa de Nossa Senhora Aparecida 
19BC- Cabula promove o I Concurso Virtual Altar de Nossa 
Senhora Aparecida. O concurso é aberto ao público em geral 
da cidade de Salvador, este concurso é direcionado para o 
público alvo famílias devotos de nossa Senhora Aparecida. 

As inscrições serão realizadas do dia 13 a 30 de setembro 
de 2020 e o resultado será divulgado no dia 08 de outubro 
pelas redes sociais da Capela Nossa Senhora Aparecida 
19BC.  

Os prêmios serão entregues no dia 11 de outubro após a 
celebração da missa na Capela nossa senhora Aparecida 
19BC conforme programação da festa.  

Faça um altar em honra de Nossa Senhora Aparecida, em 
sua residência, com tema “COM MARIA EM FAMILIA 
REVESTIR-SE DA PALAVRA”, no concurso serão 
avaliados o altar que apresentar originalidade, criatividade, 
além da presença da imagem de Nossa Senhora Aparecida 
em destaque (a imagem pode ser de qualquer material). 
Depois do altar pronto tire duas fotos de boa qualidade e 
preencha seus dados, abaixo relacionados, enviando para o 
Whatsapp (71) 98740-3987. 
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- NOME COMPLETO 

- RG 

- ENDEREÇO 

- EMAIL 

- TELEFONE 

Serão premiados 3 altares: 1° LUGAR – 2° LUGAR e 3° 
LUGAR 

As premiações serão kits especiais com produtos temáticos 
de Nossa Senhora Aparecida, sendo que o primeiro lugar 
ganhará uma camisa e uma máscara da festa da padroeira 
2020. 

Vamos todos reverenciar a padroeira do Brasil! 

Para mais informações sobre o concurso entre em 
contato (71) 98740-3987 
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REGULAMENTO DO I CONCURSO VIRTUAL ALTAR DE 
NOSSA SENHORA APARECIDA 

 
 
1 – ORGANIZAÇÃO 
 
O I Concurso Virtual Altar de Nossa Senhora Aparecida é 
realizado pela Capela Nossa Senhora Aparecida pastoral da 
Comunicação e marketing, doravante designado 
organizador, e tem o objetivo de comemorar o dia de nossa 
Senhora Aparecida padroeira do Brasil, dia 12 de outubro, 
contribuindo para a disseminação de sua devoção, além de 
valorizar e potencializar a criatividade dos devotos e fiéis de 
Nossa Senhora Aparecida comtemplando assim, a igreja 
domestica das famílias.  
 
2 – OBJETIVO 
 
2.1. Os participantes deverão ornamentar em sua residência 
um altar para Nossa Senhora Aparecida, decorado em 
homenagem a santa. Desta forma estamos fortalecendo a 
nossa igreja doméstica em tempos de pandemia do COVID-
19, clamando a intercessão de Nossa Senhora.  
 
2.2. O presente concurso consiste na seleção e premiação 
dos altares inscritos, contemplando três classificações: 1° 
lugar, 2° lugar e 3° lugar  
  

2.3. A ornamentação dos altares é sobre o tema: “COM 
MARIA EM FAMILIA REVESTIR-SE DA PALAVRA”  
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Os altares serão avaliados com base nos seguintes critérios: 
criatividade e originalidade. Será obrigatória a presença da 
imagem Nossa Senhora Aparecida, em destaque, sendo 
desclassificados os altares sem esta referência. A imagem 
pode ser de qualquer material. 
 
3 – INSCRIÇÃO 
 
3.1. As inscrições são gratuitas. Deverão ser realizadas de 
forma virtual, no período de 13 a 30 de setembro de 2020, 
mediante preenchimento completo da Ficha de Inscrição e 
envio de 02(duas) fotos do altar decorado no Whatsapp (71) 
98740-3987. O participante (representante da família) 
deverá ser maior de idade.  
 
4 – PARTICIPAÇÃO 
 
4.1. Todos os participantes, no ato da inscrição do concurso, 
autorizam e cedem o uso da sua imagem e da imagem dos 
seus respectivos altares, para fins de registro, divulgação, 
publicidade do concurso de forma gratuita e por tempo 
indeterminado. 
 
4.2. No ato da inscrição os concorrentes declaram que 
concordam integralmente com as normas e disposições 
contidas no presente Regulamento, eximindo os 
organizadores de quaisquer responsabilidades quanto a 
eventuais danos e prejuízos que venham a ser causados aos 
concorrentes ou a terceiros. 
 
5.1. A comissão julgadora será composta por 05 apoiadores 
– representantes de empresas e profissionais parceiros que 
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contemplarão o concurso com a doação dos brindes para os 
vencedores; os quais terão como contrapartida a divulgação 
de sua marca como apoio do I Concurso Virtual Altar de 
Nossa Senhora Aparecida. 
 
 
6 – DIVULGAÇÃO 
 
6.1. A divulgação dos ganhadores será feita no dia 08 de 
outubro de 2020, pelas redes sociais da Capela de Nossa 
Senhora Aparecida 19BC. 
 

Salvador, setembro de 2020. 
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