Fundação da Casa de Mateus

Anexo I
Boletim de inscrição

Nome (Name):
Nacionalidade (Nationality):
Idade (Age):
Morada (Address):

Tel.:
E-mail:
Curso (Course):
Instrumento/Voz (Instrument/Voice):
Conhecimentos musicais (Music background):

Desejo ficar instalado na Residência Universitária (I wish to stay at University Residence)
Sim (Yes)
Não (No)
Desejo almoçar no Palácio de Mateus (I wish to lunch at Mateus Palace)
Sim (Yes)
Não (No)

Concordo com as condições de inscrição e aceito participar em todos os concertos e
actividades musicais durante o curso sem remuneração.
I agree with the terms of the application and accept to perform in any musical activities during
the course for no fee.

__________________________________________
Localidade (Place) / Data (Date)

__________________________________________
Assinatura (Signature)

Fundação da Casa de Mateus, 5000-291 Vila Real, tel.: +259 323 121 – www.casademateus.com

Fundação da Casa de Mateus

Anexo II
DECLARAÇÃO DE CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE IMAGEM (IMAGE RIGHTS DECLARATION)

Sr. / Sra. (Mr./Mrs.) ____________________________________________________________________
Documentação de Identificação (Identification/Passport number)________________________________
Residência (Residence) _________________________________________________________________
Data de Nascimento (Date of birth) _______________________________________________________
Telefone (Telephone number)________________E-mail: ______________________________________

A Fundação da Casa de Mateus esforça-se por produzir e disseminar uma memória dos eventos
realizados, captando imagens e realizando registos diversos da sua atividade com o objetivo de dar
conta das ações que desenvolve no âmbito das suas missões estatutárias e de utilidade pública. Nesse
sentido, declaro que autorizo a captação de imagens pela Fundação da Casa de Mateus, e ainda que
cedo todos os direitos das imagens captadas durante os eventos realizados pela Fundação, autorizando
que as mesmas possam ser utilizadas e reproduzidas, total ou parcialmente, para fins exclusivamente
relacionados com a informação e divulgação das actividades desenvolvidas pela Fundação da Casa de
Mateus, nomeadamente, em fotografias, ilustrações, vídeos, animações, panfletos ou páginas
eletrónicas e redes sociais. A cedência destes direitos será por tempo ilimitado e a título gracioso, em
todo o território nacional e internacional.

The Casa de Mateus Foundation aims to permanently produce and register a memory of the events it
organizes, taking images and recording its activities with the purpose of reporting on the actions it
carries out in the scope of its statutory and public utility missions. Knowing this, I hereby declare that I
authorize the capturing of images by the Casa de Mateus Foundation and that I assign all rights over the
images captured during the events held by the Foundation, authorizing them to be used and reproduced,
in totality or partiality, for purposes exclusively related to the information and dissemination of the
activities developed by the Casa de Mateus Foundation. In particular, photographs, illustrations, videos,
animations, flyers and/or electronic pages and social media. The assignment of these rights will be for an
unlimited time and free of charge, in national and international territory.
__________________________________________
Localidade (Place) / Data (Date)

__________________________________________
Assinatura (Signature)

Fundação da Casa de Mateus, 5000-291 Vila Real, tel.: +259 323 121 – www.casademateus.com

