
Município de Vila Nova de 
Poiares 

 

Concurso de Fotografia “Bebé do Ano” 

BEBÉ POYARES 2018 

Ficha de Inscrição 

 

REQUERENTE 

Nome: _____________________________________________________________________________________________________ 

Morada: __________________________________________________________             3350 - ____ Vila Nova de Poiares 

Data de Nascimento: _____/_____/______   Idade: _____ anos                      Profissão: ______________________ 

CC n.º: ______________  _______                      BI n.º: ______________________                        NIF: _________________ 

Contacto telefónico: __________________________ email: ____________________________________________________ 

 

BEBÉ 

Nome: _____________________________________________________________________________________________________ 

Morada: __________________________________________________________             3350 - ____ Vila Nova de Poiares 

Data de Nascimento: _____/_____/______   Idade: _____ meses                       

CC n.º: ______________  _______      NIF: _________________ 

FILIAÇÃO: Pai _____________________________________________________________________________________________ 

       Mãe ____________________________________________________________________________________________ 

 

CATEGORIAS A QUE SE CANDIDATA 

Melhor fotografia de bebé (0 aos 12 meses de idade)   

Melhor fotografia de bebé (12 aos 24 meses de idade)   

Melhor fotografia de bebé (24 aos 36 meses de idade)   

Melhor álbum de bebé (0 aos 36 meses de idade)    

 
 

Declaro para os devidos efeitos que concordo com o estatuído nas Normas Reguladoras do 

Concurso de Fotografia Bebé do Ano – BEBÉ POYARES. Autorizo tacitamente que o Município de 

Vila Nova de Poiares, Câmara Municipal a expor os trabalhos/fotos que apresento para o referido 

concurso, bem como à sua eventual divulgação e reprodução, em edições, publicações, catálogos, 

exposições, cartazes, meios gráficos promocionais e outras iniciativas, nomeadamente através 

da internet. 

Vila Nova de Poiares, ______ de __________________________ de ________ 

 

_____________________________ 

(O/a requerente) 

 

Documentos obrigatórios a entregar junto com a presente Ficha de Inscrição 

Fotocópia do Cartão de Cidadão do candidato (ou não tendo cartão de cidadão fotocópia do 

Bilhete de Identidade e do NIF – Número de Identificação Fiscal) 

Atestado da Junta de Freguesia que comprove a residência no concelho há mais de um ano 

Fotocópia do registo de nascimento do bebé no concelho de Vila Nova de Poiares 

Trabalhos referentes à ou às categorias a que se candidata 

Registo de Entrada: _____________ 
Data de Entrega: ________________ 
N.º do processo: _________________ 
Assinatura:_______________________ 

Reservado aos Serviços 
Candidatura completa  

Candidatura incompleta   Assinatura: _______________________________________________________ 


