
 

 

 
 

 

 

Declaração 

 

Considerando que: 

 

- A Constituição da Republica Portuguesa, no seu artigo 26, consagra o direito de todos os cidadãos "à imagem e a 

reserva da intimidade da vida privada e familiar"; 

 

- Por sua vez, o artigo 79 do Código Civil, estipula no N.º 1, que "o retrato de uma pessoa não pode ser exposto, 

reproduzido ou lançado no comercio sem consentimento dela", e no N.º 2 que "não é necessário o consentimento da 

pessoa retratada quando assim o justifiquem a sua notoriedade, o cargo que desempenha, exigências de policia ou de 

justiça, finalidades cientificas, didácticas ou culturais, ou quando a reprodução da imagem vier enquadrada na de lugar 

publico ou na de factos de interesse publico ou que hajam decorrido publicamente" e ainda no seu n.º 3 se consigna que 

"o retrato não pode, porem, ser reproduzido, exposto ou lançado no comercio se do facto resultar prejuízo para a honra, 

reputação ou simples decoro da pessoa retratada"; 

 

Eu, ………………….............…………………………………………………………………………………………………………..……………………., abaixo 

assinado, portador/a do B.I./CC nº. ………...………………….., com o N.I.F. ………………….……………, residente 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…, na qualidade de 

encarregado/a de educação do/a menor …………….………………………….………………............…., nascido/a a 

……………/……………./……........, em ........……….…………………………………, no âmbito do evento 10º Concurso Nacional de 

Leitura – Fase Distrital de Aveiro | Oliveira de Azeméis, organizado pela Biblioteca Municipal Ferreira de Castro (BMFC), 

declaro para todos os devidos e legais efeitos que: 

 

- Autoriza a captação e publicação de imagem do/a concorrente acima identificado/, pela BMFC; 

- Autoriza a cedência das fotografias captadas pela BMFC a outros/as participantes; 

- Tendo em conta que as fotografias captadas e cedidas pela BMFC retratam várias pessoas, compromete-se a não 

reproduzir, expor ou lançar no comércio a mesma, sem o consentimento de quem for devido, nos termos legais. 

 

E, para que conste, lavrei de forma livre e independente a presente declaração, que corresponde inteiramente à minha 

vontade.  

 

_________________________________________________________ 

(Local e data) 

 

_________________________________________________________ 

(Assinatura) 


