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determinada imagem, fica esta, imediata-
mente, excluída do concurso ou pede o júri, ao 
seu autor, que faça prova das situações ou 
direitos controversos. A não prova acarreta a 
exclusão do concurso.

8 - Direitos de Utilização
a) A Câmara Municipal de Vizela reserva o 
direito de recolher no seu arquivo os trabalhos 
apresentados a concurso, bem como a sua 
divulgação e utilização em qualquer atividade 
promovida por esta entidade, preservando 
sempre a autoria dos mesmos;

b) A Câmara Municipal de Vizela irá organizar, 
oportunamente, uma exposição na sala de 
exposições da Loja Interativa de Turismo de 
Vizela, com todos os trabalhos a concurso;

c) A participação neste concurso implica a 
aceitação deste Regulamento, sem quaisquer 
reservas.

9 – Entrada em Vigor
Este regulamento entra em vigor 15 dias depois 
da sua publicação nos termos da lei.

Informações: 
Tel.: 253 489 644/Fax: 253 489 649

internet: www.cm-vizela.pt
e-mail: turismo@cm-vizela.pt

       



REGULAMENTO

1 – Introdução
O Concurso de Fotografia “Vizela Sentida” é 
uma iniciativa organizada pelos serviços de 
Turismo da Câmara Municipal de Vizela, que 
tem como objetivo envolver a comunidade 
local e de outras regiões do país e do mundo, 
numa recolha original de fotografias.
O presente concurso comporta duas 
vertentes: a primeira é direcionada para o 
tema “Vizela”, cujas fotografias terão, 
obrigatoriamente, de ser recolhidas no 
concelho de Vizela, a segunda passa por um 
tema “Livre”. 

2 - Destinatários
a) O concurso destina-se a fotógrafos 
amadores e profissionais, sem qualquer 
restrição de idade (os concorrentes menores 
de 18 anos têm de apresentar uma 
declaração do encarregado de educação a 
autorizar a sua participação);

b) Poderão participar no concurso, para 
além de residentes no concelho, pessoas de 
outras localidades.

3 - Prémios
a) Prémios para Tema “Vizela”:

a.1) 1º Prémio, 1 almoço/jantar - Frango à 
Merendeiro (prato típico de Vizela) para 2 
pessoas, no restaurante Adega Avelino; 

a.2) 2º Prémio, 1 Circuito Turkish Spa no 
Mourisco Hamman Turkish Spa, para 2 
pessoas;

a.3) 3º Prémio, 1 cabaz com produtos 
regionais de Vizela (1 bolinhol da Pastelaria 
Fina, 1 garrafa de vinho verde das Caves 
Casalinho, 1 frasco de mel e 1 peça de 
artesanato da Associação de Artesãos de 
Vizela). 

b) Prémios para Tema “Livre”:

b.1) 1º Prémio, 1 almoço/jantar - Frango à 
Merendeiro (prato típico de Vizela) , para 2 
pessoas, no restaurante Adega Avelino;

b.2) 2º Prémio, 1 Circuito Turkish Spa no Mourisco 
Hamman Turkish Spa, para 2 pessoas;

b.3) 3º Prémio, 1 cabaz com produtos regionais 
de Vizela (1 bolinhol da Pastelaria Fina, 1 garrafa 
de vinho verde das Caves Casalinho, 1 frasco 
de mel e 1 peça de artesanato da Associação 
de Artesãos de Vizela). 

c) No caso de se justificar, o júri poderá vir a 
atribuir até 7 Menções Honrosas, em cada 
categoria;

4 - Entrega das Candidaturas
a) Os trabalhos deverão ser entregues, 
pessoalmente, durante o horário de expediente 
ou via correio (conta a data do carimbo dos 
CTT), até ao dia 15 de janeiro de 2016 (sexta 
feira), no seguinte endereço: 

Câmara Municipal de Vizela
Praça do Município, 522

União de Freguesias de Caldas de Vizela (S. 
Miguel e S. João)
4815-013 VIZELA

b) Não serão aceites trabalhos cuja data seja 
posterior à data limite.

5 - Características dos Trabalhos / Imposições 
Técnicas:
a) Cada concorrente poderá concorrer com 3 
fotografias em cada tema;

b) As fotografias poderão ser a cores e/ou preto 
e branco e nos formatos entre o mínimo de 
20x25 cm e um máximo de 30x40 cm; 

c) As fotografias deverão ser entregues num 
envelope fechado sem o nome do concorrente 
e mencionando: Concurso de Fotografia 
“Vizela Sentida”. Dentro desse envelope, 

deverá constar outro envelope, também sem o 
nome do concorrente, onde no seu interior 
deverá constar obrigatoriamente: 

c.1) Uma folha com as indicações pessoais do 
concorrente (nome e morada completos, 
número de telefone, e-mail, fotocópia do 
documento de identificação pessoal e fiscal;

c.2) Uma declaração de autor, atestando que 
as fotografias apresentadas são da sua 
autoria;

d) Nas fotografias a concurso deverá constar, 
no seu verso, obrigatoriamente:

d.1) O número da fotografia apresentado de 
forma legível;

d.2) O título da fotografia apresentado de 
forma legível;

d.3) O pseudónimo (caso tenha sido 
apresentado no envelope geral);

e) No verso das fotografias a concurso não 
pode constar qualquer indicação sobre o 
nome do concorrente, sob pena de este vir a 
ser excluído;

f) Juntamente com as fotografias deverá ser 
enviado um cd, onde deverão estar gravadas 
todas as fotos a concurso, com um mínimo de 
resolução de 300 dpi´s.

6 - Júri
a) Caberá ao Júri decidir sobre os casos 
omissos neste Regulamento;

b) A decisão do Júri é soberana, não havendo 
lugar a recurso;

c) Os membros do Júri serão dados a conhecer 
em momento oportuno.

7 - Direitos de Autor
Quando, fundamentadamente, se suscitem 
dúvidas quanto à autoria ou direitos relativos a 


