
 
II Concurso Solidário de Pintura Fundação Caixa Agrícola Costa Azul 

 
- Declaração de Consentimento e Aceitação das Normas de Participação –  

Documento a preencher pelo/a Professor/a Responsável 

Relativo a uma obra de um dos três escalões 

 
 

Nº de Candidatura 

 

 

Eu _________________________________________________, professor/a da disciplina/cargo (riscar o 

que não interessa) ____________________________________________, na qualidade de Professor/a 

responsável, nomeado/a pelo Agrupamento de Escolas/ Escola não agrupada (riscar o que não interessa) 

_____________________________________________________________, formalizo a candidatura ao II 

Concurso Solidário de Pintura Fundação Caixa Agrícola Costa Azul, no escalão Mini /Júnior/ Jovem (riscar o 

que não interessa) e declaro por minha honra, ter conhecimento e aceitar, na íntegra, os termos que constam 

do Regulamento ao qual tive acesso.  

Declaro ainda, que a obra foi executada na íntegra por alunos do Agrupamento de Escolas/ Escola não 

agrupada que represento e que estes foram informados de todas as condições estipuladas para o concurso, 

sendo o estabelecimento escolar a entidade detentora dos direitos de propriedade intelectual e do direito de 

imagem da obra que envio para Concurso, e que é, de nossa livre e espontânea vontade que autorizamos a 

Fundação Caixa Agrícola Costa Azul, pessoa coletiva nº 514 909 188, situada na Praça Conde do Bracial, 

Nº1, 7540-152 Santiago do Cacém, a integrar a obra produzida na exposição do II Concurso Solidário de 

Pintura Fundação Caixa Agrícola Costa Azul. Mais informo que a Fundação Caixa Agrícola Costa Azul pode 

reproduzir a obra em qualquer ato ou evento público que considere relevante, por tempo indeterminado.  

Caso a obra seja distinguida, é da responsabilidade do Agrupamento de Escolas/ Escola não agrupada que 

represento aplicar e distribuir o prémio atribuído como melhor considerar.  

Fica registado também que é da nossa responsabilidade a recolha da obra até dia 30 de setembro de 2023, 

sob pena desta reverter para o espólio da Fundação Caixa Agrícola Costa Azul, que poderá fazer uso dela 

como melhor lhe aprouver. 

 

Local, _____/___/_______ 

Assinatura  

(conforme documento de identificação) 

 

______________________________________________ 


