
 

 

 

Casting Jovens Modelos” Namorar Portugal” 

Condições Gerais de Participação 

 

Âmbito e Objetivos 

1. O Casting Jovens Modelos é uma iniciativa promovida pelo Município de Vila Verde, no 

âmbito da programação “Fevereiro, Mês do Romance” e está aberto à participação de todos os 

jovens  com idade superior a 14 anos, residentes ou não no Concelho de Vila Verde; 

2. O Casting tem como propósito identificar e promover novos talentos que terão a 

oportunidade de desfilar na Gala Namorar Portugal que se realiza a 14 de Fevereiro e/ou  no 

Desfile de Acessórios de Moda , a 28 de Fevereiro. 

 

Candidaturas 

1. As candidaturas deverão ser apresentadas on line, através do site 

www.namorarportugal.pt, até 4 de Fevereiro. 

2. A Ficha de Inscrição está disponível no site. 

3. Deverá ser anexado  à Ficha de Inscrição duas fotografias, uma de rosto e outra de corpo 

inteiro. As fotografias deverão possuir a qualidade necessária para o efeito. A fraca 

qualidade das fotografias ou o não envio das mesmas invalida, automaticamente, a 

inscrição. 

 

Fase de Pré-Seleção 

 

1. Haverá uma fase de pré-seleção das candidaturas, no âmbito da qual será efectuada uma 

selecção dos candidatos a admitir ao Casting; 

2. Só serão admitidos ao Casting os concorrentes contactados pela Organização, até às 12h00 

do dia 7 de Fevereiro. Os contactos serão efectuados através dos dados que constam nas 

Fichas de Inscrição, respectivas. 

 

Casting e Seleção 

 

1. O Casting terá lugar a 7 de Fevereiro, pelas 19h30, na Biblioteca Professor Machado Vilela, 

sita na Pr. De Stº António em Vila Verde; 

2. O Casting será conduzido pelo produtor de moda responsável pela produção da Gala 

Namorar Portugal. 

http://www.namorarportugal.pt/


 

 

 

 

3. Deste casting serão selecionados jovens talentos que terão a oportunidade de desfilar na 

Gala Namorar Portugal e /ou no Desfile de Acessórios. 

 

 

Especificidades 

1.As raparigas selecionadas para o Casting deverão comparecer com sapatos de tacão alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais informações através : 

www.namorarportugal.pt 

delfina.mendonca@cm-vilaverde.pt 

96.1790492 

 


