
     

 

CONCURSO DE “MAIOS” 2017 

Regulamento 

O Movimento Vencer e Viver da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) 

promove em parceria com a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, um 

concurso de “Maios” no dia 1 maio de 2017 em simultâneo com a CAMINHADA 

“VIVE A VIDA”. 

Artigo 1º 

Tema e Local 

O tema a ter em conta na construção dos “Maios” é a vida. 

Os “Maios” a concurso ocuparão um local previamente definido pela 

organização, ao longo do percurso da CAMINHADA “VIVE A VIDA”, a realizar 

nesse mesmo dia pelas 10.00 horas. 

Artigo 2º 

Concorrentes 

Serão aceites concorrentes singulares, entidades públicas/privadas e/ou de 

solidariedade social, nomeadamente Estabelecimentos de Educação e Centros 

de Convívio, Comunitários, Paroquiais.  

Artigo 3º 

Inscrição 

O modelo de inscrição (anexo I) devidamente preenchido pelo concorrente 

constituirá a inscrição no referido concurso e deverá ser entregue na sede do 

Núcleo Regional dos Açores da LPCC.  

A inscrição no concurso de “Maios” é gratuita. 

As inscrições no concurso de “Maios” encerram no dia 27 de abril. 
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Artigo 4º 

Exposição dos “Maios” 
 

O transporte e colocação do “Maio”, no local previamente acordado, assim 

como a sua retirada são da responsabilidade do concorrente, devendo ser 

realizada até às 24 horas do dia 1 de maio. 

Artigo 5º 

Identificação dos Maios  

É da responsabilidade da LPCC a atribuição da identificação de cada “Maio” a 

concurso, a mesma é entregue na altura da inscrição e deve estar visível 

durante o período da caminhada “Vive a Vida”.  

A exposição dos “Maios” far-se-á no trajeto comum aos dois percursos (Anexo 

II). No ato da inscrição, o concorrente deverá consultar o referido trajeto, 

selecionando o local pretendido. 

Artigo 6º 

Método de Seleção 
 

Os participantes na caminhada “VIVE A VIDA” recebem um boletim de voto 

para seleção do “Maio” vencedor. 

No final da caminhada o boletim de voto é depositado numa “urna” na Praça 

Velha.  

Artigo 7º 

Divulgação dos Vencedores 

No dia 2 de maio serão divulgados os resultados do Concurso de “Maios” pela 

Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e afixados no Núcleo Regional dos 

Açores da LPCC. 

Artigo 8º   

Prémio 
 



Aos concorrentes que inscreveram os “Maios” (nomes constantes na ficha de 

inscrição) que obtiverem maior número de votos serão atribuídos os seguintes 

prémios: 

1º Lugar - 100 euros. 

2º Lugar - 75 euros. 

3º Lugar - 50 euros. 

Artigo 9º 

Omissões 

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Direção do Núcleo 

Regional dos Açores da LPCC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONCURSO DE “MAIOS”  

1 de maio de 2017 

 

Ficha de inscrição  

 

Nome do concorrente:  ....................................................................  

Entidade (se for caso disso)  ...........................................................  

Morada  ...........................................................................................   

Nº Fiscal  .........................................................................................  

Nº telefone e telemóvel ...................................................................  

Email ...............................................................................................  

 

 

 

 

 

Declaro que me comprometo e responsabilizo pela colocação e pela  

retirada do “Maio” no local que me for indicado. 

 

Assinatura  ......................................................................................  

Data .................................................................................................  
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TRAJETO PARA EXPOSIÇÃO DOS “MAIOS” 
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