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1. A Exposição dos Tronos de Santo António’ 16 é uma iniciativa da EGEAC – Empresa de Gestão
de Equipamentos e Animação Cultural, E.M. em parceria com o Museu de Lisboa - Santo António que
visa estimular a participação de todos no espaço público da cidade de Lisboa através da decoração
de Tronos de Santo António, recuperando assim esta tradição tão enraizada na cultura lisboeta.
2. A participação na Exposição Tronos de Santo António obriga a uma inscrição dos interessados
e a aceitação integral das presentes condições de participação.
A participação de menores de idade nesta exposição só é admitida se a respetiva inscrição for
assegurada pelo seu representante legal.
3. Os participantes podem fazer o Trono de Santo António com estrutura própria a desenvolver por si,
ou podem optar por levantar, gratuitamente, a estrutura base do Trono no Museu de Santo António.
4. Os participantes que optarem por utilizar a estrutura base do Trono a disponibilizar pelo Museu
de Santo António, terão de fazer a pré-reserva, assinalando na ficha de inscrição essa opção.
Independentemente da opção dos participantes, a inscrição tem de ser feita, sob pena de exclusão, até
ao dia 15 de Maio de 2016, mediante o envio/entrega da ficha de inscrição e da declaração devidamente
preenchidas e assinadas para o endereço de correio eletrónico tronosdesantoantonio@cm-lisboa.pt
ou, em alternativa, na receção do Museu de Santo António: Largo de Santo António da Sé, 22, Lisboa.
De terça-feira a domingo, das 10h00 às 18h00.
A ficha de inscrição e o modelo da declaração podem ser obtidos no site www.festasdelisboa.com
ou, em alternativa, junto do Museu.
5. É requisito obrigatório da decoração do Trono de Santo António a inclusão da imagem de Santo
António. Os restantes elementos decorativos ficam ao critério de cada participante.
6. O Trono de Santo António deverá obrigatoriamente ser exposto nos dias 4 e 5 de junho, em Lisboa,
durante todo o dia no local/morada indicado na ficha de inscrição e de forma visível pelo público.
A morada indicada fará parte do roteiro digital que ficará disponível nos sites www.festasdelisboa.com
e www.museudelisboa.pt, para possibilitar a visita do público à exposição de rua.
Fica ao critério de cada participante manter ou não o Trono exposto até final do mês de junho.
7. É condição obrigatória de participação na exposição a autorização do registo fotográfico do
Trono de Santo António (e, quando se justificar, do/s respetivo/s autor/es junto do Trono)
e a autorização da utilização deste registo na produção de um catálogo e/ou noutros suportes
de comunicação e divulgação respeitantes ou alusivos a este evento.
8. As dúvidas de interpretação das presentes condições de participação devem ser remetidas para
o endereço de correio electrónico tronosdesantoantonio@cm-lisboa.pt e/ou esclarecidas através
do seguinte contato telefónico: 218 172 513.

