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NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA – “REGRESSO ÀS ORIGENS” – 2022 

XXV Edição da FACAL - Feira de Artes e Cultura de Almodôvar 

DESCRIÇÃO 

- O Concurso de Fotografia “Regresso às Origens" – XXV FACAL Feira de Artes e 

Cultura de Almodôvar, tem como objetivo principal, dar a conhecer, através do 

trabalho fotográfico único e original, as tradições, a riqueza tradicional, cultural, 

gastronómica, humana, paisagística, arquitetónica e histórica do concelho de 

Almodôvar, em duas vertentes: 

- Na vertente de originalidade fotográfica através do registo da essência atual 

da XXV Edição da FACAL – Feira de Artes e Cultura de Almodôvar; 

- Na vertente histórica através do registo fotográfico devidamente comprovado 

de passadas Edições da Feira de Artes e Cultura de Almodôvar (incluindo a 

primeira do ano de 1996 até à última de 2019).  

- Este Concurso visa reconhecer o potencial cultural e turístico do concelho 

premiando os respetivos vencedores em cada uma das vertentes com Prémios de 

um voucher que inclui viagem e estadia completa à Ilha da Madeira durante um 

fim-de-semana para si e acompanhante.  

LOCAL E DATA 

- O Concurso de Fotografia “Regresso às Origens” realiza-se no âmbito da XXV Edição 

da FACAL - Feira de Artes e Cultura de Almodôvar, que terá lugar nos dias 08, 09 e 

10 de julho de 2022, em Almodôvar.  

PARTICIPANTES 

- Os participantes deverão ter no mínimo 16 (dezasseis) anos.  

- A participação só é válida por pessoa. 

- Cada pessoa pode participar simultaneamente nas duas vertentes do Concurso.  
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- No caso da vertente histórica, serão apenas consideradas as fotografias onde se 

ateste que a respetiva data do registo se enquadra no período entre a primeira 

Edição da XXV FACAL - Feira de Artes e Cultura de Almodôvar de 1996 até à última 

ocorrida no ano de 2019. 

- Para concorrer, os participantes terão de efetuar e submeter o registo fotográfico 

no âmbito da XXV Edição da FACAL e autorizar a partilha dessa foto na página do 

Município de Almodôvar e nas redes sociais Facebook e Instagram, com o hashtag 

#RegressoasOrigens.  

INSCRIÇÕES 

- As inscrições e respetiva submissão das fotografias são gratuitas e deverão ser 

feitas, através do preenchimento de formulário próprio indicando a respetiva 

vertente, disponibilizado através de link de acesso na página oficial do Município e 

redes sociais.   

- Ao fazer a sua inscrição, o participante concede ao Município autorização para a 

reprodução e divulgação da sua fotografia no portal e página oficial do Município no 

Facebook. 

- No caso dos participantes que sejam menores de idade, a inscrição deverá ser 

acompanhada de autorização de Encarregado de Educação ou Representante Legal, 

devidamente validada pelos serviços municipais. 

VOTAÇÃO 

- Os participantes poderão participar em cada vertente com apenas uma fotografia.  

- As fotografias a votação serão publicadas pelo Município na sua página de 

Facebook, com o hashtag #RegressoasOrigens. 

- O período de votação decorre a partir da publicação das fotos, entre o dia 08 de 

julho de 2022 e até às 23:59 do dia 15 de julho de 2022.  

- Apenas serão contabilizados Gostos (likes) nas fotos publicadas pelo Município na 

sua página oficial e previamente identificadas com o hashtag #RegressoasOrigens.  

Todos os outros símbolos (adoro, riso, espanto, tristeza, ira) ou gostos em 
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comentários ou em páginas/álbuns não identificados para o efeito não serão 

contabilizados com vista à eleição dos vencedores 

CRITÉRIOS PARA ATRIBUIÇÃO DO PRÉMIO 

- A atribuição do Prémio obedece aos critérios valorados nos seguintes termos: 

- 40% - Contabilização dos Gostos (likes) nas fotos publicadas pelo Município na 

sua página oficial e previamente identificadas com o hashtag 

#RegressoasOrigens; 

- 60% - Deliberação do Júri consoante as vertentes do presente Concurso.    

- Em caso de empate, considera-se como critério o número final de Gostos (likes) 

obtidos. 

- Na eventualidade de o vencedor ser o mesmo em ambas as vertentes, caberá ao 

Júri deliberar a respetiva atribuição do Prémio, sendo que não haverá lugar a 

duplicação do mesmo. 

JÚRI 

- O júri será composto por: 

a) Dois representantes da Câmara Municipal; 

b) Um profissional da área da fotografia; 

c) Figura de elevada idoneidade e reconhecimento na comunidade a designar pela 

Câmara Municipal.  

- Das deliberações do Júri não haverá recurso.  

PRÉMIO E ANÚNCIO DO VENCEDOR  

- Os Prémios são os seguintes: 

 Na vertente de originalidade fotográfica: Voucher que inclui a viagem e estadia 

incluída com duração de um fim-de-semana à Ilha da Madeira para si e respetivo 

acompanhante.  

 Na vertente histórica: Voucher que inclui viagem e estadia incluída com duração 

de um fim-de-semana à Ilha da Madeira para si e respetivo acompanhante. 
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- Caso o vencedor não queira ou não possa reclamar o seu prémio, este transitará 

para o participante com a segunda foto mais votada no Concurso e assim 

sucessivamente, até que o prémio seja entregue com sucesso. 

- O prémio é pessoal e intransmissível e será é entregue sob a forma de voucher que 

não pode ser trocado pelo valor correspondente em dinheiro.  

- O anúncio do vencedor será feito na página do Município no Facebook no dia 25 de 

julho de 2022. No mesmo dia, o vencedor será contactado via telemóvel ou e-mail, 

sendo-lhe solicitados os dados para emissão do respetivo voucher.  

AGENDAMENTO DA VIAGEM E ESTADIA 

- O agendamento das viagens e estadia é feito diretamente com o Gabinete de 

Cultura da Câmara Municipal de Almodôvar.  

- No caso de os vencedores serem menores de idade, o agendamento deverá ser 

diligenciado mediante autorização de Encarregado de Educação ou Representante 

Legal. 

SUBMISSÃO ÀS NORMAS E REVISÃO 

- A participação neste Concurso de Fotografia implica a concordância e cumprimento 

das presentes Normas, designadamente quanto às condições de participação, 

votação e autorização para divulgação e partilha das fotografias apresentadas, 

conforme disposições legais em matéria de propriedade intelectual e de direitos de 

imagem.  

DÚVIDAS E OMISSÕES 

- As omissões e dúvidas de interpretação das presentes Normas serão resolvidas pela 

Câmara Municipal de Almodôvar. 

ENTRADA EM VIGOR 

- As presentes normas entram em vigor no dia seguinte ao da sua publicação pelos meios 

tidos por convenientes e adequados pelo Município. 


