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MODELSCALA 2018 – XVII EDIÇÃO 

 
REGULAMENTO 

A Exposição e Concurso “MODELSCALA 2018”, reger-se-á pelas seguintes normas, a saber: 

 

Artigo 1º 

Condições Gerais de Participação 

1. O “MODELSCALA 2018” terá as vertentes Exposição e Concurso. 

2. As peças a concurso e a exposição estão divididas em categorias, cada uma com 

várias classes, conforme o Anexo A, deste Regulamento. 

3. O Concurso reveste a forma de Concurso Aberto. 

 

Artigo 2º 

Inscrições 

1. A pré-inscrição de peças a exposição e a concurso poderá ser feita até às 

23h00 do dia 26 de Setembro de 2018, utilizando a ficha disponível no facebook da  

AMM, a saber: (associação de modelismo do montijo), e enviada para o seguinte e-

mail: modelscala@ammontijo.com 

2. A receção de peças terá lugar na Sexta-Feira, dia 28 de Setembro de 2018, entre as 

15:00h e as 20:00h, e no Sábado, dia 29 de Setembro de 2018, entre as 09h30 e as 

12h30. Fora dos horários definidos, não serão recebidas inscrições de peças para a 

exposição ou a concurso. 

3. A taxa de inscrição para o concurso terá o valor de 2,00€ (dois euros) por peça a 

pagar no acto da inscrição, para as peças individuais que tenham sido objeto de 

pré-inscrição; todas as peças individuais inscritas a Concurso e que não tenham 

sido objeto de pré-inscrição pagarão uma taxa de inscrição d e  2,5 0€ (dois euros e 

cinquenta cêntimos), depois do dia 26 de Setembro 2018. 

4. A inscrição para as categorias “H – Juniores” e “I – Jovens” estão isentas de 

taxa de inscrição. 

5. Aos associados da AMM poderão ser definidas outras condições para a participação no 

evento.  

6. A inscrição para a vertente de Exposição é gratuita. 
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Artigo 3º 

Número de peças 

1. Não há número limite de peças a admitir a exposição e Concurso. No entanto, a 

Organização do MODELSCALA 2018 reserva-se o direito de proceder a limitação, se 

se vier a verificar um número de inscrições que impeça o desenrolar do evento nas 

melhores condições. 

2. A limitação de peças a admitir, a realizar-se excepcionalmente, tem em vista 

proporcionar ao maior número de modelistas a possibilidade de participar. 

3. Não existe limitação ao tamanho das peças inscritas para a exposição ou para o 

concurso; no entanto, por motivos de organização do espaço, os modelistas que 

queiram inscrever peças de grandes dimensões a exposição ou a concurso devem 

informar a Organização desse facto, designadamente quando tal circunstância não 

resulte imediata e naturalmente do objeto representado e da respectiva escala. 

 

Artigo 4º 

Apresentação de peças e trabalhos a exposição e a concurso 

1. Os trabalhos apresentados, são obrigatoriamente de autoria do(s)  

concorrente(s) que os apresentarem a concurso.  

a. Os concorrentes deverão identificar-se de forma completa na ficha de 

inscrição e não serão admitidos pseudónimos; 

b. A apresentação, por qualquer concorrente, de peças ou trabalhos alheios como 

se fossem de sua autoria dará origem à imediata remoção das peças do 

concurso, com desqualificação das mesmas, e perda de quaisquer prémios que 

lhes tenham eventualmente sido atribuídos; 

c. A Organização do MODELSCALA 2018, depois do encerrado o evento, 

comunicará ao concorrente que assim tiver procedido, para os contactos que o 

mesmo tiver indicado na sua ficha de inscrição, a perda de qualquer prémio que 

lhe tenha sido eventualmente atribuído e reserva-se o direito de divulgar tal 

facto, com identificação dos trabalhos e modelistas envolvidos, pelos meios que 

entender apropriados; 

d. Caso ocorra qualquer situação da natureza da acima exposta, a AMM reserva-

se ainda o direito de não aceitar a inscrição a concurso ou exposição de peças 

ou trabalhos de qualquer dos modelistas envolvidos nas mesmas em futuras 

edições do MODELSCALA. 

2. É autorizada a apresentação a concurso ou exposição de trabalhos que sejam 
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propriedade de uma pessoa mas tenham sido realizados por pessoa diferente; nesse 

caso, o nome a figurar na ficha de inscrição será o de quem realizou o trabalho, sem 

menção do nome do proprietário da peça.  

3. Tendo em conta o seu interesse na manutenção da elevação, cordialidade e bom 

ambiente no evento, a AMM, como entidade organizadora, reserva-se o direito de 

admissão de quaisquer as peças a exposição ou a concurso, quer com base nos temas, 

abordagens ou visões constantes dos trabalhos, quer por posturas assumidas, no 

presente ou no passado, pelos respetivos autores ou proprietários. 

 

Artigo 5º 

Condições especiais e funcionamento do concurso 

1. Para além das condições exigidas nos artigos anteriores, o concurso fica sujeito às 

seguintes normas: 

a. Os concorrentes e as peças estarem correctamente inscritos; 

b. Os concorrentes terem entregado os trabalhos inscritos e manterem tais 

trabalhos disponíveis para avaliação e até ao fim da exposição; 

c. Os concorrentes manterem durante a realização do evento, um comportamento 

cívico compatível com a sã convivência entre concorrentes, membros do Júri e 

público; 

2. Compete aos membros do Júri avaliar e seleccionar as peças a concurso e elaborar a 

decisão sobre os prémios, e, bem assim, aceitar ou rejeitar quaisquer reclamações que 

venham a ser apresentadas e responder às reclamações aceites. 

3. Compete aos concorrentes, no prazo definido para a inscrição, o preenchimento 

correcto da ficha de inscrição de cada modelo a concurso, na classe a que pretendem 

concorrer. A inscrição correcta do(s) modelo(s) nas categorias/classes é da 

responsabilidade dos concorrentes. No entanto, se a inscrição estiver incorrecta, e  

a Organização se aperceber de tal facto, a mesma avisará o concorrente de forma a 

que o mesmo proceda à correcta inscrição. 

4. Após a entrega da ficha de inscrição, a Organização recebe o(s) modelo(s) e 

promove o seu registo, atribuindo-lhe um número sequencial de entrada, dando ao 

concorrente um talão da ficha de inscrição, sem a qual não é possível proceder à 

recolha dos modelos. 

5. Após colocação nas mesas dos trabalhos, o manuseamento das peças será única e 

exclusivamente feito por elementos devidamente acreditados pela Organização. 

6. A atribuição dos prémios decorrerá em cerimónia pública, pelas 16h00 de Domingo dia 

30 de Setembro de 2018, nos termos e condições a definir pela Organização. 

7. A Organização do concurso deve devolver os modelos no prazo e condições a 

definir, sem prejuízo da obrigatoriedade de os concorrentes se terem de dirigir à 

Organização para recolherem o(s) seu(s) modelo(s). 

8. A devolução das peças irá realizar-se após a entrega dos prémios e o encerramento 

oficial, sendo necessário no levantamento mostrar e entregar o comprovativo de 
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entrega de peças. 

9. A Organização não se responsabiliza pelas peças que não sejam levantadas na data e 

hora indicada no ponto 6. 

 

Artigo 6º 

Regras Especiais do Concurso 

1. Para além das normas já referidas no presente Regulamento, são Regras Especiais do 

Concurso as seguintes: 

a. Os modelos deverão ser apresentados preferencialmente com base, que 

pode ser simples ou elaborada. Quando apresentados com base, e sempre 

que as peças não estejam coladas à mesma, tal deverá ser expressamente 

indicado pelo concorrente/expositor.  

b. Todos os concorrentes têm o direito de chamar a atenção do secretariado do 

concurso para qualquer infracção às presentes regras, desde que o façam antes 

de iniciada a actividade do Júri e à pessoa indicada pela Organização como 

responsável para tal efeito; 

c. Os modelos que tenham sido convertidos / transformados, com inclusão de 

peças comerciais ou de produção própria, deverão ser acompanhadas da 

informação referente às modificações realizadas; 

d. Um modelo comercial que tenha sido transformado em mais de 70%, será 

enquadrado na classe de Construção integral/conversão da sua categoria; 

e. À “Categoria I – Jovens” poderão concorrer modelistas até aos onze anos de 

idade, inclusive; 

f. À “Categoria H – Juniores” poderão concorrer modelistas dos doze aos 

dezasseis anos de idade, inclusive. 

g. A Organização reserva-se o direito de fotografar, captar imagens em video ou 

qualquer outro meio audiovisual e/ou multimédia, para sua publicação, 

difusão, ou utilização por qualquer meio de comunicação e média . 

h. Não poderão ser apresentadas a concurso no MODELSCALA 2018 peças que já 

tenham sido premiadas em edições anteriores do evento, ainda que tenham, 

entretanto, sido alteradas ou incluídas em dioramas ou vinhetas novos; tais 

peças serão, no entanto, sempre aceites para exposição. 

 

Artigo 7º 

Avaliação, classificação e divulgação dos resultados do concurso 

1. A avaliação e classificação dos modelos a concurso serão feitas no Sábado, dia 29 

de Setembro de 2018 e a divulgação pública dos resultados do concurso será feita 

no Domingo, dia 30 de Setembro de 2018. 

2. O Júri do Concurso será composto por elementos designados pela Organização, a 

quem caberá a avaliação dos trabalhos a concurso, sendo as suas decisões 

irrecorríveis. 
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3. Como o concurso reveste a forma de Concurso Aberto, poderão ser atribuídos um 

ou mais ouros, pratas ou bronzes em qualquer classe de qualquer categoria.  

4. O Júri pode decidir atribuir Menções Honrosas a quaisquer peças a concurso a que 

não tenha sido atribuído prémio. 

 

Artigo 8º 

Disposições Finais 

1. A inscrição de qualquer peça a exposição ou a concurso implica a aceitação dos 

termos e condições do presente regulamento. 

2. A organização não se responsabiliza pelos possíveis danos ou furtos que qualquer 

peça possa sofrer, apesar de todo o cuidado e segurança das mesas. 

 

 

Artigo 9º 

Política de Privacidade & Proteção de Dados Pessoais 

1. O tratamento dos dados pessoais que possam ser fornecidos à AMM para efeitos de 

participação no MODELSCALA 2018 será de molde a dar cumprimento à legislação em 

vigor nesta matéria. 

2. A Organização compromete-se inequivocamente a não utilizar os dados pessoais 

facultados para qualquer fim que não seja a inscrição das peças a exposição ou 

concurso e a identificação dos modelistas em caso de eventual atribuição de prémios. 

3. A Organização reconhece a qualquer interessado o direito de conhecer, corrigir e 

suprimir, no todo ou em parte, os dados pessoais que possa ter fornecido para efeitos 

de participação no MODELSCALA 2018 e que tenham ficado nos ficheiros da AMM. 

 

 

 

A ORGANIZAÇÃO 

Associação de Modelismo do Montijo 

 
 

Anexo A - Categorias admitidas a Concurso e Exposição 

 
Categoria A – Aviação 

A1 – Aviões até 1/72 (inclusive) 
A2 – Aviões maiores que 1/72 até 1/48 (inclusive) 
A3 – Aviões maiores que 1/48 
A4 – Conversões e Scratchbuilt (todas as escalas)  

 

Categoria D – Dioramas e Vinhetas  
D1 – Dioramas militares (todas as escalas) 
D2 – Vinhetas militares (todas as escalas) 
D3 – Dioramas, vinhetas civis e de fantasia (todas as escalas) 

 

Categoria G – Espaço, Fição Ciêntífica & Miscelânea  
G1 – Naves, Veículos, equipamentos espaciais reais (todas as escalas) 
G2 – Naves, Veículos, equipamentos de fição ciêntífica (todas escalas) 
G3 – Modelismo Ferroviário / outros (todas as escalas)    
 

Categoria B – Veículos Militares 
B1 – Veículos militares até 1/48 (inclusive) 
B2 – Veículos militares maiores que 1/48 
B3 – Conversões e Scratchbuilt (todas as escalas) 

Categoria E – Embarcações 
E1 – Embarcações em plástico (todas as escalas) 
E2 – Embarcações em madeira (todas as escalas) 
E3 – Conversões e Scratchbuilt (todas as escalas) 

Categoria H – Juniores (dos 12 aos 16 anos inclusive) 

Categoria I – Jovens (até aos 11 anos inclusive) 

 
 
 

Categoria C – Veículos Civis 
C1 – Veículos civis até 1/43 (inclusive) 
C2 – Veículos civis maiores que 1/43 até 1/24 (inclusive) 
C3 – Veículos civis maiores que 1/24 
C4 – Motociclos, ciclomotores e bicicletas (todas as escalas)  

C5 – Conversões e Scratchbuilt (todas as escalas)  

Categoria F – Figuras 

F1 – Históricos 1/72 a 1/48 (inclusive) 
F2 – Históricos 1/35 a 75mm (inclusive) 
F3 – Históricos superiores a 75mm 
F4 – Bustos Históricos (todas as escalas) 

F5 – Conversões e Scratchbuilt (todas as escalas) 
F6 – Fantasia (todas as escalas) 

_________________________________________________________________ 

Modelos com conversões e updates comerciais não devem ser  
inscritos na classe de Conversões e Scratchbuilt. 
De acordo com o regulamento, os modelos deverão ter construção 

própria em 70%, para serem inscritos em A4, B3, C5, E3, F5 
 

(X) – assinalar com uma cruz na ficha de pré-inscrição  

 


