
NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 
Concurso de Fotografia “Do Alva ao Açor - Natureza e Ecossistema” 

 
 

Artigo 1º – Entidade promotora 
O concurso é uma iniciativa do Município de Arganil, através das Bibliotecas Públicas do Concelho.  
 
Artigo 2º - Temática 
O concurso de fotografia contempla o seguinte tema: “Do Alva ao Açor - Natureza e Ecossistema”. 
 
Artigo 3º - Objetivos 
Este concurso tem como objetivo assinalar o Dia Mundial da Fotografia e pretende divulgar o 
património natural, os ecossistemas, a fauna e a flora que caracteriza o concelho de Arganil. 
Conhecido pelas paisagens únicas e de beleza natural propomos a todos os participantes que enviem 
as suas fotografias que retratem esta temática. 

 
Artigo 4º - Destinatários 
O concurso destina-se a crianças e jovens até aos 18 anos. 

 
Artigo 5º – Condições de participação 
1 – O concurso será de participação individual.  
2 – Cada concorrente poderá enviar até três fotografias da sua autoria. 
3 – As fotografias podem ser a cores ou a preto e branco. 
4 – As fotografias deverão ser entregue em formato digital JPEG, na melhor resolução possível. 
5 – As fotografias devem ser acompanhadas de um título e/ou legenda. 
6 – As fotografias deverão manter a composição original.   
7 – As Fotografias que contenham uma ou mais pessoas, e que sejam reconhecíveis, devem ser 
acompanhadas de autorização do uso de imagem da(s) pessoa(s) que surge(m) na foto e/ou num caso 
de um menor, esta autorização deve ser dada pelo encarregado de educação.  
8 – As fotografias a concurso devem ser enviadas, com a identificação do autor para o seguinte 
endereço de email: bib-arganil@cm-arganil.pt.  
9 - Os participantes devem manifestar por escrito a sua autorização para a publicação dos trabalhos 
na página do Facebook da Biblioteca Municipal de Arganil e do Município de Arganil. 

 
Artigo 6º – Receção dos trabalhos 
1 – Serão aceites participações até ao dia 14 de setembro de 2021.  
2 – Os participantes receberão confirmação da receção do trabalho a concurso, através de email. 
 
Artigo 7º – Avaliação dos trabalhos concorrentes e votação 
1 – As fotografias recebidas serão publicados na página do Facebook da Biblioteca Municipal de 
Arganil, bem como do Município de Arganil, sem referência ao nome do(s) autor(es).  
2 – A votação será realizada entre o dia 15 e 20 de setembro, através da utilização do símbolo “gosto” 
no Facebook e, aqueles que obtiverem o maior número de “gostos” serão os vencedores. 
3 – Os vencedores serão anunciados na página do Facebook do Município e da Biblioteca Municipal 
no dia 21 de setembro. 

 
Artigo 8º – Prémios 
1 – Será atribuído um prémio aos 3 trabalhos com maior votação.  

1º Prémio – 2 bilhetes para o Oceanário de Lisboa + 1 livro 
2º Prémio – T-Shirt da RBE + 1 livro 
3º Prémio – 1 livro  



2 – Os prémios serão entregues na Biblioteca Municipal de Arganil em data a confirmar, entre os dias 
27 e 30 de setembro de 2021.  
 
 
Artigo 10º – Disposições Finais 
A participação no concurso implica a aceitação integral das regras acima enumeradas. 

 
 
 
 
 


