
 
 

CARNAVAL 

Carta de Regras do Concurso de Máscaras da Junta de Freguesia do Lumiar 

O presente documento tem por objetivo estabelecer as regras de funcionamento e participação 

no Concurso de Máscaras organizado pela Junta de Freguesia do Lumiar, no âmbito da 

celebração do Carnaval 2022. 

Artigo 1º 

Âmbito e objecto do Concurso de Máscaras 

O Concurso de Máscaras destina-se a todas as crianças, até ao 2º ciclo (inclusive), que residem 

ou estudam na Freguesia do Lumiar. Pretende-se potenciar e incentivar a sua criatividade e 

imaginação, através de uma atividade lúdica, alargada à comunidade, assinalando a data do 

Carnaval. 

Artigo 2º 

Condições de participação 

1. “Expressar Emoções” é o tema proposto. 

2. Os participantes devem criar um disfarce sobre o tema proposto, de maneira a 

expressarem uma emoção através desse disfarce. 

3. Podem participar neste concurso todas as  crianças até ao 2º ciclo (6º ano, inclusive), 

que sejam residentes ou estudem na Freguesia do Lumiar. 

4. A participação deve ser individual, preferencialmente com o envolvimento das escolas 

e componentes extra-curriculares no desenvolvimento desse disfarce. 

5. O disfarce deve ser elaborado com matérias recicladas e embalagens usadas, admitindo-

se também o uso de tecidos. 

6. Cada criança só poderá participar com um disfarce. 

Artigo 3º 

Votação 

1. A votação decorrerá através do Instagram da Junta de Freguesia do Lumiar, no fim de 

semana de 26 e 27 de Fevereiro. 

2. Das 0 horas às 24 horas do dia 26 de Fevereiro, os Encarregados de Educação  da criança 

concorrente fazem uma publicação ou story público, no seu Instagram, com a criança mascarada 

com o disfarce a concurso. 



 
3. Nessa publicação terão de identificar a Junta de Freguesia do Lumiar 

(@juntafreguesialumiar), para que a publicação seja visível no feed da Junta de Freguesia do 

Lumiar. 

4. O perfil de Instagram que publicar a fotografia/vídeo deve estar publico, desde a 

publicação até ao encerramento das votações. 

5. A votação decorre nos storys do Instagram da Junta de Freguesia do Lumiar durante o 

período de 24 horas após a publicação, período em que os storys são visíveis.  

6. A publicação pode ser sob a forma de fotografia ou vídeo e pode incluir legenda ou 

interpretação da emoção em causa, ficando isso à  discricionariedade dos concorrentes.  

Artigo 5º 

Apuramento dos resultados 

1. Nos dias 26 e 27 de Fevereiro, as publicações dos disfarces nos storys do Instagram da 

Junta de Freguesia do Lumiar recolherão “gostos”.   

2. O período de votação para cada imagem termina 24 horas depois da sua publicação, 

sendo o encerramento de todas as votações, no limite, às 24 horas de dia 27 de Fevereiro, 

período após o qual a organização fará contagem dos votos da publicação de cada criança. 

3. Os prémios serão atribuídos às três crianças que obtiverem mais “gostos” na publicação 

de cada um dos seus disfarces de Carnaval. 

Artigo 6º 

Prémios 

1. Do “concurso” resultarão três vencedores, com os seguintes prémios: 

1º Prémio – publicação com mais votos Jogo «Emoções à roda» 

2º Prémio – 2º publicação com mais votos Jogo «Vamos viver as emoções» 

3º Prémio – 3º publicação com mais votos Jogo «Emoções Baralhadas» 

2. Cada um dos premiados receberá ainda um prémio surpresa, a definir pela 

organização. 

Artigo 7º 

Divulgação dos resultados 

1. A divulgação dos resultados será feita no Dia de Carnaval através das redes sociais da 

Junta de Freguesia do Lumiar (Facebook e Instagram). 

2. Os Encarregados de Educação das três crianças a quem forem atribuídos cada um dos 

três prémios, terão de fazer comprovativo de que a criança vencedora reside ou frequenta 

escola na Freguesia do Lumiar.  



 
Artigo 6º 

Lacunas 

As situações não previstas por esta Carta de Regras ou eventuais dúvidas resultantes da sua 

interpretação, serão analisadas e decididas pela organização, não sendo passíveis de recurso. 

 

Lumiar, 17 de Fevereiro de 2022 

 

O Presidente da Junta de Freguesia do Lumiar 
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