
Autorização do Representante Legal dos Jovens com idade inferior a 18 anos para 

divulgação de imagem. 

 

 

Eu,____________________________________________________________________, 

portador do cartão de cidadão nº _________________ e representante legal do 

jovem_____________________________________________ portador do cartão de 

cidadão nº _________________, AUTORIZO a utilização da sua imagem na 

fotografia/vídeo (riscar o que não interessa) no âmbito do Concurso de Fotografia e 

Vídeo da Escola Secundária Vergílio Ferreira cujo tema é “Escolhas de Vida Saudáveis”  

e que decorre de 9 a 23 de março de 2018.  

Esta autorização implica a aceitação da cedência dos direitos de imagem e áudio dos 

trabalhos a concurso à Junta de Freguesia de Carnide, Escola Secundária Vergílio 

Ferreira e ao Agrupamento de Centros de Saúde Lisboa Norte, que os poderão utilizar 

em publicações e meios de divulgação das instituições, renunciando o autor a qualquer 

contrapartida financeira, ou de outra índole. As instituições comprometem-se a 

mencionar o nome do autor dos trabalhos nas utilizações que delas venha a fazer. 

Data: 

Assinatura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Autorização para maiores de 18 anos para divulgação de imagem. 

 

Eu,____________________________________________________________________, 

portador do cartão de cidadão nº _________________, AUTORIZO a utilização da   

minha imagem na fotografia/vídeo (riscar o que não interessa) no âmbito do Concurso 

de Fotografia e Vídeo da Escola Secundária Vergílio Ferreira cujo tema é “Escolhas de 

Vida Saudáveis”  e que decorre de 9 a 23 de março de 2018.  

Esta autorização implica a aceitação da cedência dos direitos de imagem e áudio dos 

trabalhos a concurso à Junta de Freguesia de Carnide, Escola Secundária Vergílio 

Ferreira e ao Agrupamento de Centros de Saúde Lisboa Norte, que os poderão utilizar 

em publicações e meios de divulgação das instituições, renunciando o autor a qualquer 

contrapartida financeira, ou de outra índole. As instituições comprometem-se a 

mencionar o nome do autor dos trabalhos nas utilizações que delas venha a fazer 

Data: 

Assinatura: 


