
FICHA DE INSCRIÇÃO

IX CONCURSO DE MÁSCARAS DE CARNAVAL

AUTORIZAÇÃO - REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

Declaro, ao abrigo do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, que dou o meu consentimento de forma livre, específica e 
informada, para a recolha e tratamento dos meus dados pessoais por parte do Município de S. João da Pesqueira, incluindo o tratamento 
informático dos mesmos, abrangendo todas as atividades de tratamento realizadas com a finalidade de utilização pelo Município de S. 
João da Pesqueira, ficando os mesmos na base de dados do Município sem serem comunicados ou transmitidos para qualquer outra 
entidade, e que enquanto titular dos meus dados tenho conhecimento que a qualquer momento poderei retirar o consentimento agora 
facultado, não comprometendo a licitude do tratamento efetuado e sem prejuízo desses dados se manterem arquivados pelo período 
de 5 anos. Mediante solicitação, os dados poderão ser retificados a qualquer momento. Poderá contactar o Encarregado de Proteção de 
Dados do Município de S. João da Pesqueira através do n.º 254 489 999 ou E-mail: dpo@sjpesqueira.pt 
*Consulte o Regulamento Geral de Proteção de Dados do Município de S. João da Pesqueira em .www.sjpesqueira.pt

Aceito receber informação sobre atividades promovidas pelo Município de S. João da Pesqueira através de SMS e Correio 
Eletrónico.

Pseudónimo:

Instituição:

Nome do(a) responsável:

 Código postal:

CATEGORIA A QUE CONCORRE:

Nome da peça:

Material utilizado:

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

A - Infantil B - Juvenil C - Adulto D - Sénior

Telefone:

Morada: Localidade:

Telemóvel: Correio Eletrónico:

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS
4 DE março A 12 DE abril

___________________________________ __________ ________________________

_________________________________________________________________

mailto:dpo@sjpesqueira.pt


REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO

3. As máscaras podem ser concebidas com qualquer material, sendo obrigatório que apresentem uma frase alusiva ao tema.

4.Cada Instituição só pode concorrer a uma categoria com apenas um trabalho, exceptuam-se as instituições de solidariedade social e 
escolas, podendo concorrer com um trabalho por cada resposta social e/ou por turma, reservando-se à Biblioteca Municipal de S. João da 
Pesqueira o direito de não aceitar trabalhos que não estiverem de acordo com os objetivos e normas deste concurso.

5. Cada máscara tem de ser identificada por um pseudónimo usado pela entidade concorrente, que deverá ser inscrito em letra de imprensa 
na base do trabalho, juntamente com o respetivo título e o tipo de material utilizado.

6. Para efeito de concurso e exposição, cada trabalho concorrente deverá fazer-se acompanhar da ficha de inscrição preenchida de forma 
legível e completa, em envelope fechado, indicando no EXTERIOR o pseudónimo.

7. Os trabalhos concorrentes devem obedecer aos números 5 e 6 do artigo 2º sob pena da sua admissão não ser considerada.

8. O Envelope só será aberto após a seleção e classificação das máscaras admitidas a concurso. 

2. A votação decorrerá durante os dias de exposição entre o dia 4 de março e o dia 12 de abril 2019.

3. Em caso de empate a equipa da Biblioteca Municipal de S. João da Pesqueira procederá a votação para desempate.

4. Os resultados finais não são passíveis de recurso.

1. Os trabalhos serão votados pelos leitores da Biblioteca Municipal de S. João da Pesqueira mediante o preenchimento do boletim de voto 
do IX Concurso de Máscaras disponível nos balcões de atendimento da Biblioteca Municipal e depositando-a preenchida na urna junto ao 
balcão de Atendimento e Empréstimo na zona da Receção.

ARTIGO 4º / VOTAÇÃO DAS MÁSCARAS

1. O valor dos prémios é:
Categoria A – 1.º Lugar : Prémio em livros no valor de €30;
Categoria B – 1.º Lugar : Prémio em livros no valor de €30;
Categoria C – 1.º Lugar : Prémio em livros no valor de €30;
Categoria D – 1.º Lugar : Prémio em livros no valor de €30.

2. Todos os participantes têm o direito a um diploma de participação.

3. A entrega dos prémios e diplomas de participação será enquadrada na actividade Primavera de Letras 2019.

ARTIGO 5º / PRÉMIOS

1. As máscaras vencedoras farão parte do espólio da Biblioteca Municipal de S. João da Pesqueira e não serão devolvidas. Todas as outras 
máscaras deverão ser levantadas na Biblioteca Municipal de S. João da Pesqueira até à primeira semana do mês de abril.

2. Caso as máscaras não sejam levantadas no prazo estabelecido e se não for solicitada dentro desse prazo por parte dos concorrentes do 
concurso alguma alteração por motivos de força maior, a Biblioteca Municipal de S. João da Pesqueira reserva-se o direito de dar às 
máscaras o destino que entender, não assumindo qualquer responsabilidade no que concerne a roubos, estragos ou perdas.

ARTIGO 6º / DEVOLUÇÃO DAS MÁSCARAS 

1. A entrega dos trabalhos a concurso implica a integral aceitação das normas aqui expostas.

2. A Biblioteca Municipal de S. João da Pesqueira reserva-se o direito de reproduzir, sem encargos de direito, os trabalhos recebidos, com a 
finalidade de divulgação, na Página Web e Redes Sociais do Município de S. João da Pesqueira.

ARTIGO 7º / DISPOSIÇÕES FINAIS 

ARTIGO 3º / RECEPÇÃO DAS MÁSCARAS

Rua Miguel Torga n.º1 , 5130-328  S. João da Pesqueira, no seguinte horário:
De 2ª a 6ª Feira - das 9h30 às 19h00; Sábados - das 9h30 às 12h30 e das 14h00 às 18h00.

1. A data limite para a receção das máscaras é o dia 27  de fevereiro de 2019 até às 19h00.

2. Os trabalhos têm de ser entregues na Recepção da Biblioteca Municipal de S. João da Pesqueira:

ARTIGO 2º / CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E REQUISITOS DAS MÁSCARAS

Categoria A (INFANTIL):
Instituições Particulares de Solidariedade Social com Respostas Sociais: Creche; ATL (pré-escolar e 1º Ciclo); Apoio à Família;

Categoria C (ADULTOS):
Associações e Coletividades do Concelho.

Categoria D (SÉNIOR):
Instituições Particulares de Solidariedade Social: Resposta Social Lar; Resposta Social Centro de Dia.

Categoria B (JUVENIL):
Agrupamento de Escolas de S. João da Pesqueira 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico e Secundário;
Esprodouro – Escola Profissional do Alto Douro;
Associações Juvenis.

Agrupamento de Escolas de S. João da Pesqueira: Jardins de Infância; Escolas do 1º Ciclo de Ensino Básico.

1. O Concurso está aberto a todas as pessoas que concorram em grupo institucional.
2. O concurso contempla as seguintes categorias:

ARTIGO 1º / ENTIDADE PROMOTORA

Proporcionar uma maior vivência Carnavalesca;
Estimular a imaginação e a criatividade das crianças e dos jovens; 
Promover a manifestação artística e a criatividade interinstitucional e individual;
Criar condições para a fruição literária, científica e artística e para o estímulo do espírito crítico-reflexivo no Município.

1. O Concurso é uma iniciativa do Município de S. João da Pesqueira | Serviço Municipal de Bibliotecas, Arquivos e Museus | Biblioteca 
Municipal de S. João da    Pesqueira e tem por objectivos:
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