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1. PARTICIPANTES: 

a) O concurso é aberto a todos os fotógrafos amadores que desejem participar. 

2. TEMA: 

a) O tema do concurso é "Um olhar sobre Canelas". 

3. TRABALHOS: 

a) Os trabalhos poderão ser a cores e/ou a preto e branco. 

b) Cada participante pode apresentar a concurso até 3 trabalhos. 

d) Os trabalhos deverão ser apresentados com formato de 10 x 15cm. 

e) Os trabalhos deverão ser entregues em sobrescrito fechado, em cujo exterior figurará o 

nome do concorrente. No verso de cada trabalho deverá constar, em letra legível, o título do 

trabalho, o nome do concorrente e a indicação do local de recolha da imagem. 

f) Juntamente com os trabalhos deverá ser entregue a ficha de inscrição, devidamente 

preenchida. 

4. PRAZO DE ENTREGA: 

a) Os trabalhos poderão ser entregues em mão, até dia 13 de Julho de 2011 inclusive, durante 

o horário de atendimento ao público: 3ª, 4ª e 5ª feira das 19H às 21H no Edifício Sede da Junta 

de Freguesia de Canelas. 

5. VENCEDOR: 

a) Os trabalhos serão expostos no Parque de Merendas – Ribeiro, de 15 a 17 de Julho de 2011, 

para votação. Os horários para votação serão os seguintes: 15 de Julho de 2011 das 22H às 00H, 

dia 16 de Julho das 22H às 00H e dia 17 de Julho das 15H às 18H. 

b) Junto do local onde estarão expostos os trabalhos, encontrar-se-ão os boletins de voto. 

c) Nos boletins de voto, deverá aparecer, apenas um trabalho seleccionado, para considerar o 

voto válido. 

d) Uma vez concluída a votação, serão contabilizados os votos pelos membros do Executivo da 

Junta de Freguesia, para apurar o trabalho vencedor. 
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f) A divulgação do vencedor será feita no local da votação, pelas 20H de dia 17 de Julho de 2011 

e, adicionalmente, em Edital a afixar no placar exterior do Edifício Sede da Junta de Freguesia.  

6. PRÉMIOS: 

a) O vencedor será o responsável pela galeria fotográfica da página de internet da Freguesia de 

Canelas, onde publicará não só os trabalhos apresentados a concurso, como outros trabalhos 

que se enquadrem nos temas a apresentar. 

7. DIVULGAÇÃO: 

a) Os trabalhos apresentados a concurso serão objecto de Exposição no Edifício Sede da Junta 

de Freguesia de Canelas, de 13 a 15 de Agosto de 2011, durante a realização dos festejos de 

Nossa Senhora da Saúde. 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS: 

a) A organização, Junta de Freguesia de Canelas, reserva-se o direito de expor, publicar ou 

reproduzir quaisquer dos trabalhos apresentados a concurso, salvaguardando sempre a 

indicação do autor. 

b) Os trabalhos poderão ser levantados pelos respectivos autores, de 16 de Agosto a  29 de 

Setembro de 2011. Finalizado este período, os trabalhos revertem para o acervo da Junta de 

Freguesia de Canelas. 

c) A apresentação dos trabalhos pressupõe a plena aceitação do presente regulamento. 

9. DIVERSOS: 

a) Os casos omissos do presente regulamento serão resolvidos pelo Executivo da Junta de 

Freguesia de Canelas 

 

Canelas, 20 de Junho de 2011 

 

 

 

_____________________________________________________________ 
 

José Gabriel Oliveira Tavares – Presidente da Junta de Freguesia de Canelas 

 
 
 
 
 


