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“O QUEIJO E RIO DE MOINHOS”
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Prémios

 

1º - Fim de Semana para 2 pessoas em Alojamento Rural de Rio de Moinhos 

2º - Almoço ou Jantar para 2 pessoas em Restaurante de Rio de Moinhos

3º - Cabaz de Produtos da terra “Rio de Moinhos” 

Junta de Freguesia
de Rio de Moinhos

Organização:

facebook

Tema

PASSEIO 
CONCURSO

CONCENTRAÇÃO - IGREJA DE RIO DE MOINHOS



Com o objectivo de promover e divulgar o queijo de Rio de Moinhos, bem como os 
recantos e encantos desta freguesia Borbense, aninhada na Serra d'Ossa, o 
Município de Borba e a Junta de Freguesia Rio de Moinhos realizam este 
PASSEIO / CONCURSO DE FOTOGRFIA, que integra também o Programa do 
Certame – Queijo e Sabores de Borba.

1 - Destinatários 

- Este concurso destina-se a todos os participantes no Passeio Fotográfico de 15 
de Abril de 2017;

- Aos membros da organização e júri bem como aos seus familiares diretos é 
vedada a participação. 

2 - Objectivos
 
2.1- Tem como objetivo geral, a promoção da fotografia enquanto meio de 
expressão artística; 

2.2 - Promover e divulgar o Queijo e a freguesia de Rio de Moinhos, as suas gentes 
e paisagem, bem como os seus usos e costumes; 

3 - Tema
 
3.1 - O tema será O Queijo e Rio de Moinhos, não sendo obrigatório ou limitado ao 
tema, a única condição é ser tirada no dia 15 de Abril de 2017. 

4 - Condições e modo de participação
 
4.1 - Condições de participação:
 
4.1.1 - Este concurso avaliará projetos artísticos, cuja forma de expressão é a 
fotografia.
 
4.1.2 - As fotografias apresentadas devem ser inéditas, no sentido de nunca 
terem sido publicadas, nem expostas em nenhum evento.

4.1.3 - Não poderá ser apresentada nenhuma fotografia cujos direitos de proprie-
dade intelectual não pertençam integralmente, e sem exceção, ao participante 
no concurso.

4.1.4 - Os autores dos projetos apresentados autorizam a sua eventual utilização 
pelos organizadores do concurso – Município de Borba e Junta de Freguesia de 
Rio de Moinhos - em ações promocionais, em formato de catálogo, vídeos e 
outros que se achem adequados. 

4.2 - Modo de participação 

4.2.1 - As fotografias deverão ser enviadas por email até 22 de Abril. 

4.2.2 - As fotografias poderão ser a cores e/ou a preto e branco.
 
4.2.3 - Cada participante poderá concorrer com um conjunto de 10 fotografias 
(máximo). 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO

4.2.4 - As fotografias apresentadas para análise do júri, não podem conter marca 
de água ou qualquer identificação do autor. 

4.2.4 - A organização, assegura a confidencialidade das imagens perante o júri. 
Sendo completamente imparcial. 

5 - Fases do Concurso 

5.1 - O concurso desenvolver-se-á em três fases: 

5.1.1 - As fotografias selecionadas para concurso apenas podem ser do dia do 
passeio fotográfico – 15 de abril de 2017

5.1.1.1 - As fotografias deverão ser enviadas por mail em ficheiro zip ou rar, com o 
nome do autor. A organização atribuirá um código para identificar as fotografias 
por esse código, ficando o nome em segredo. 

5.1.2 - As fotografias devem ser enviadas para cultura.desporto@cm-borba.pt;

5.1.3 - Realização de Exposição Coletiva em data a anunciar (Junho / Julho)
5.1.4 - As Três fotografias vencedoras serão publicadas Site e Facebook do 
Município e Junta de Freguesia de Rio de Moinhos.

6 - Júri 

6.1 - O júri será composto por pessoas credenciadas e a anunciar no site do 
concurso.
 
6.2 - A decisão do júri é soberana e não são admitidos recursos.
 
6.3 - O júri reserva o direito de não selecionar qualquer autor caso considere que 
nenhum dos projetos reúna as qualidades mínimas para expor. 

7 - Critérios de avaliação 

7.1 - Os critérios de ponderação do júri e seu gosto pessoal de cada elemento: 

8 - Prémios
 
1º - Fim de Semana para 2 pessoas em Alojamento Rural de Rio de Moinhos 
2º - Almoço ou Jantar para 2 pessoas em Restaurante de Rio de Moinhos
3º - Cabaz de Produtos da terra “Rio de Moinhos” 

Os vencedores serão anunciados até dia 31 de maio.
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