
 

 

MANUAL DA CANDIDATA 

  

  

1) CHEGADA  

  

26/01/18 a candidata deverá chegar a Palácio dos congressos de São Tomé as 

15h00 para ensaio final.  

  

2) TRAJES PARA A COMPETIÇÃO  

  

Traje de Noite:  

Cada candidata deverá trazer um vestido de noite; 

 

Calçados exigidos:   

1 sandália de salto alto na cor preta,   

1 sandália de salto alto na cor prata, castanha ou branca.   

  

3) A candidata também deverá levar para o concurso:  

• Vestido de cocktail curto (de preferência na altura do joelho);  

• Calça ganga;   

• Biquíni;  

• Vestido de Gala (comprido);  

• Acessórios para todos os trajes;  

  

  

4) CABELEIREIRO E MAQUIADOR  

Cabelo e maquilhagem para a competição final serão por conta da 

Organização.  

  

No fim de semana de estágio/formação, assim como sessões fotográficas, será 

a candidata a executar.  

  

5) ACOMODAÇÃO NO HOTEL E PASSAGEM AEREA  

  

Acomodação no hotel e passagem aérea serão de inteira responsabilidade da 

Organização. 

 

  



 

 

6) JÓIAS E OBJETOS DE VALOR  

  

Embora medidas de segurança tenham sido tomadas, recomendamos que 
deixem objectos valiosos, como jóias, em casa. A Organização não é 
responsável por qualquer perda, furto ou roubo.  

  

  

7) IMPRENSA  

  

Haverá fotógrafos e repórteres no evento. Gostaríamos que cooperassem com 

os mesmos para entrevistas e fotos. Peçam qualquer instrução necessária para 

a equipa da Organização.  

  

8) NORMAS  

  

Para que tudo corra bem, pedimos às candidatas que observem as seguintes 

normas.  

  

• Qualquer acto de má conduta, não observância das regras ou desrespeito por 

parte de uma candidata poderá resultar em sua imediata expulsão do 

concurso;  

 

• Nenhum membro da família, amigo, namorado, poderá entrar nos bastidores. 

Caso ocorra, a candidata será penalizada com a perda de pontos;  

  

• Lentes de contacto coloridas são expressamente proibidas.  

  

9) REFEIÇÕES  

  

As refeições são apenas para as candidatas e pessoal credenciado da 

Organização.  

  

10) TELEFONE  

  

O telemóvel não deverá de ser usados em aulas de preparação, em sessões 

fotográficas, eventos e nos ensaios para a Gala Final.  

  

Qualquer ocorrência inconveniente deve ser comunicada imediatamente à 

Organização do Concurso.  

        


