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Data de Nascimento: 

  -   -                
N.º Cartão Cidadão ou B.I.:

         
Telefone:              Telemóvel:

                           
E-mail:

                          

Espaço para o seu trabalho (ver no verso “Trabalhos”)

Nota: Obrigatório entregar este Formulário de Candidatura, devidamente preenchido e assinado no verso (aceitação do Regulamento)

REGULAMENTO NO VERSO g

devolver a benfica o ambiente de outrora



| REGULAMENTO

devolver a benfica o ambiente de outrora

O concurso está subordinado ao tema “Pregões Populares”.
O presente concurso é promovido pela Junta de Freguesia de Benfica.

ENQUADRAMENTO
O pregão foi uma realidade da Lisboa antiga, estando hoje infelizmente, a cair no esquecimento. 
No âmbito das festas da cidade, pretendemos com este concurso recuperar os pregões da cidade de Lisboa, 
recordando assim a cultura da cidade, a vida das suas gentes e mostrando aos mais novos um pouco das suas 
origens populares.

DESTINATÁRIOS - População em geral.

TRABALHOS
Cada trabalho deverá incluir um pregão antigo da cidade de Lisboa.
Poderão concorrer pregões originais.

INSCRIÇÃO E ENTREGA DOS TRABALHOS
Preencher o presente formulário, na sua totalidade.
A entrega dos trabalhos é da responsabilidade dos participantes, sendo a data limite o dia 20 de junho 2015.
O presente formulário é disponibilizado no Mercado de Benfica (Serviços administrativos), na receção da Junta 
de Freguesia de Benfica, e ainda no site da JFB.
Os trabalhos deverão ser entregues no Mercado de Benfica (Serviços administrativos) ou na receção da Junta de 
Freguesia de Benfica.

JÚRI
A seleção dos trabalhos será feita pelo Gabinete de Comunicação da JFB e ainda por um convidado surpresa.
A decisão do júri é soberana e dela não haverá recurso.

CLASSIFICAÇÃO E RESULTADOS
O Gabinete de Comunicação da JFB, reserva-se o direito de selecionar o número de trabalhos que considere 
responder aos critérios de apreciação e poderá utilizar os trabalhos em futuras iniciativas ou em peças de 
promoção do Mercado de Benfica, ficando com os direitos sobre os mesmos para o efeito.
A decisão do júri será comunicada no dia da exposição dos trabalhos, a realizar no Mercado de Benfica, no dia 
25 de Junho de 2015, pelas 09h00, durante os Arraiais de Benfica.
Os vencedores serão contactados para receberem o prémio.

CRITÉRIOS DE APRECIAÇÃO
- Criatividade e originalidade
- Adequação ao tema
- Cumprimento das presentes normas

PRÉMIOS
Os melhores trabalhos serão premiados com uma lembrança.

CLÁUSULA RESOLUTIVA
Todos os participantes inscritos neste concurso aderem automaticamente a todas as cláusulas deste regulamento.

Li e aceito o regulamento acima apresentado.

 

                          Assinatura

Recebido em

........ / 06 / 2015

........................... 


