
Ficha de inscrição para M•E•S•A (uma ficha para cada obra apresentada)
Imprimir e anexar a cada obra de acordo com as instruções que se seguem

Preencha esta ficha apenas se a obra apresentada se destina a ser apreciada pelo júri para efeitos de CONCURSO 
para além de exposição. Se pretender que a obra seja apenas considerada para efeitos de exposição, deverá uti-
lizar o outro modelo de ficha disponibilizada da mesma forma que a presente. Os procedimentos que se seguem 
destinam-se a garantir que a obra permaneça anónima até decisão final por parte do júri.

1. Categoria a que se candidata para efeitos de concurso (assinalar com X).
Nota: Sendo candidata a concurso, a obra  deverá obedecer ao tema “Solidariedade” 

____ Categoria A – texto      ____ Categoria B – obra plástica       ____ Categoria C – fotografia

2. Nome da obra para efeitos de concurso/exposição
____________________________________________________________________________________________________

3. Indique o pseudómino com que a obra é assinada. A sua identificação APENAS deverá constar na parte inferior 
desta ficha, que será destacada. (um só pseudómino por obra, ainda que seja obra colectiva).
____________________________________________________________________________________________________
4. Características especiais que devam ser tidas em conta por parte da organização (número de páginas, dimen-
sões, cuidados de manuseamento, ou outras).
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Para efeitos de anonimato, esta parte da ficha de inscrição deverá ser destacada e colocada num envelope fecha-
do com indicação do pseudónimo no exterior. Este envelope deverá ser entregue, juntamente com a parte 
superior desta ficha, em simultâneo com a obra a concurso.

5. Pseudónimo com que identificou a obra.   ____________________________________________________________
Se se tratar de obra colectiva use apenas um pseudónimo.

6. Nome e Números de Associados da ASSP do autor ou autores, se se tratar de obra colectiva. Neste caso assi-
nalar o líder em primeiro lugar (acrescentar outra ficha ao mesmo pseudómino, caso haja mais que 2 autores)

a)(líder) __________________________________________________________________    Nº Assoc. ________________
b)_______________________________________________________________________    Nº Assoc. ________________

7. Morada atualizada do líder, para onde devam ser enviados contactos.

Rua, nº de porta, andar  _______________________________________________________________________________
Localidade_______________________________________________________  Código Postal______________________

8. Contactos telefónicos e endereço de e-mail atualizados do autor ou autores

a) Telef._______________________    E-mail______________________________________________________________
b) Telef._______________________    E-mail______________________________________________________________

9. Tomei/tomámos conhecimento do Regulamento da M•E•S•A.

a) Data_______________________     Assinatura___________________________________________________________
b) Data_______________________     Assinatura___________________________________________________________
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