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SOLICITAÇÃO DE CREDÊNCIAIS IMPRENSA E FOTÓGRAFOS 
 

O FIMI ESTÁ DE VOLTA A BELÉM! 
EM MAIO DEIXE-SE ENCANTAR PELA MAGIA DOS RITUAIS DA MÁSCARA! 

 
De 16 a 19 de Maio o XIV Festival Internacional da Máscara Ibérica (FIMI), apresenta no Jardim da 

Praça do Império, em Belém, quatro dias de uma programação variada com mostra de artesanato e 

produtos regionais, promoção turístico-cultural, concertos, exposições, tertúlias, concurso de fotografia 

e muita animação de rua. 

Este evento cultural de grande visibilidade nos media nacionais e internacionais, organizado pela 

Progestur em parceria com a EGEAC, Câmara Municipal de Lisboa e Fundação Inatel, reforça em 2019, 

a participação de grupos internacionais, apostando num festival que no futuro terá um carácter 

universal. 

A fim de facilitar a livre circulação da imprensa e dos fotógrafos profissionais ou/e amadores nas zonas 

de acesso restrito, onde a circulação apenas é possível mediante o uso de uma credencial, a 

organização do FIMI disponibiliza o presente documento, para a solicitação de credenciais, que deverá 

ser preenchido e enviado para irislima@progestur.net. 

Informamos que este ano, no dia do XIV Desfile Máscara Ibérica, determinados espaços do festival 

serão limitados e/ou vedados a fotógrafos e jornalistas, de forma a possibilitar uma maior organização 

na realização do desfile. Durante o percurso, e à semelhança de outras edições, poderá ser feito o 

registo de fotos, no entanto chamamos a atenção para as condições de acesso às zonas restritas 

(apresentadas neste documento). 

Atenciosamente, 

A organização do FIMI 
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DADOS PESSOAIS 
 

NOME:  
TELEFONE: 963274850 EMAIL:  

TIPOLOGIA   

Motivo da participação:  
Registo fotográfico   Produção de conteúdos escritos   

Classificação: 
Por conta de outrem  Nome do órgão de comunicação:
Independente   Nome do órgão de comunicação:  

 

CONDIÇÕES DE ACESSO: 

 

A presente credencial permite o acesso a algumas zonas restritas ao público presente no Jardim 

da Praça do Império, as quais passamos a enunciar: 

a) Zona de preparação dos grupos de desfile (Centro Cultural Casapiano, Rua dos 

jerónimos); 

b) Zona definida para a captação de imagens durante a saída dos grupos de desfile; 

c) Zona destinada aos fotógrafos durante o percurso. 

Para que o desfile decorra da melhor forma, alertamos para as seguintes alíneas e desde já 

agradecemos a compreensão e o cumprimento das regras de acesso definidas. 

Regras de acesso: 

Ao longo do percurso, agradecemos que por favor: 

a) Não ultrapasse as áreas vedadas por baias; 

b) Não impeça/obstrua a circulação dos grupos do desfile, colocando-se no interior dos 

mesmos ou no centro do percurso do desfile; 

c) Tenha atenção para, durante a captação de imagens, não impedir a visibilidade do 

público (não permaneça muito tempo no mesmo local, de forma a que o público que 

esteja nesse local possa assistir ao desfile dos grupos). 

 Desde já agradecemos a sua colaboração! 

Contamos vê-lo/a na XIV edição do Festival Internacional da Máscara Ibérica. 

 


