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CARNAVAL 2018 
 
 
 

REGULAMENTO 
 

1. OBJECTIVOS  

 

1.1 O Concurso de Máscaras de Carnaval 2018 é um passatempo promovido pela Fundação Casa da 

Música junto dos espectadores do Concerto de Carnaval e visa simplesmente envolver o público neste 

evento, incentivando-o a assistir ao concerto mascarado. 

 

1.2  O Concurso de Máscaras de Carnaval 2018 premiará as melhores máscaras de entre os espectadores 

do concerto da Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, a realizar no dia 11 de Fevereiro 2018, às 

18h00. 

 

 

 

2. QUEM PODE PARTICIPAR  

 

2.1  Neste Concurso podem participar todas as Pessoas que o queiram, desde que se mascarem e se 

apresentem no local assinalado como “Concurso de Carnaval Casa da Música 2018”, bem identificado 

na escadaria Sul, entre as 16h00 e as 18h00. 

2.2  Todos os participantes que se habilitem ao presente Concurso deverão indicar o nome, contacto 

telefónico e um contacto e-mail, bem como a designação da máscara. Deve ainda disponibilizar-se para 

tirar uma fotografia, que ilustre a máscara, sobre a qual o Júri deliberará. 

2.3  Todos os participantes aceitam explicitamente o uso das imagens fotográficas para fins promocionais da 

Casa da Música, em todos os meios de comunicação, inclusive nas redes sociais. 

2.4  A participação no Concurso pressupõe o conhecimento integral e a aceitação sem reserva das regras 

estabelecidas no presente Regulamento.  

 

 

3. JÚRI E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

 

3.1 O Júri será composto por 3 elementos da equipa de Marketing, Comunicação e Públicos da Fundação 

Casa da Música: 

- Coordenadora de Marketing, Comunicação e públicos; 

- Responsável de Meios de Comunicação; 

- Responsável de Comunicação Web. 

 



 
CONCURSO DE MÁSCARAS  
CARNAVAL 2018 
 
 
3.2 Os critérios para a escolha do vencedor são: 

- qualidade da caracterização. 

- originalidade 

sendo o primeiro mais preponderante que o segundo. 

 

 

 

4. ANÚNCIO  E VENCEDORES 

 

4.1 O Júri elegerá um vencedor e dois segundos prémios.  

 

4.2  Os Prémios a atribuir são: 

 

1º prémio:  

Convite Duplo “Jantar+Concerto” para um concerto dos Agrupamentos Residentes da Casa da 

Música, à escolha do vencedor;  

 

2º prémios:  

Convite Duplo para um concerto dos Agrupamentos Residentes da Casa da Música, à escolha dos 

Vencedores;  

 

4.3 Os vencedores serão anunciados até no dia 18 de Fevereiro de 2018, através de notificação por e-mail e 

anunciados na página do Facebook da Casa da Música. 

 

4.4   O prémio é intransmissível, pelo que terá de ser o próprio vencedor a recebê-lo, em data a acordar entre o 

Vencedor e a Fundação Casa da Música. Neste acto a Fundação Casa da Música poderá recolher 

imagens, fotografias, testemunhos áudio ou proceder à filmagem vídeo da sessão de entrega do prémio. 

A Casa da Música poderá ainda difundir os materiais recolhidos nos seus meios de comunicação. 

 

4.5 O prémio não poderá ser reembolsado ou substituído por valor equivalente em numerário.  

 

 

5. INFORMAÇÕES COMPLEMETARES  

 

5.1 A Casa da Música reserva-se o direito discricionário de, após verificar a existência de qualquer violação 

do presente Regulamento ou indício de participação fraudulenta, desclassificar o participante em causa. 

  

5.2 A Casa da Música reserva-se o direito discricionário de alterar o presente Regulamento, sempre que tais 

alterações se justifiquem ou não prejudiquem os participantes.  
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5.3 Salvo autorização expressa pelo participante, os dados pessoais facultados só poderão ser utilizados, 

pela Casa da Música, para os fins do concurso, como entrega do prémio e comunicações posteriores 

relacionados com o fim do concurso.  

 

5.4  Questões adicionais relacionadas com o Concurso de Carnaval Casa da Música 2018 devem ser 

remetidas para o e-mail info@casadamusica.com 

 

mailto:info@casadamusica.com

