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Concurso de Fotografia 

 “O meu PAI é… o MELHOR do mundo!” 

 REGULAMENTO  
  

ENQUADRAMENTO 

O concurso fotográfico “O meu PAI é… o MELHOR do mundo!” é organizado e 

promovido pelo CLDS4G Lamego Com_Tigo, no âmbito do Eixo 2 – Intervenção familiar e 

parental, preventiva da pobreza infantil, e é relativo à Atividade 33 – Concursos. 

 
REQUISITOS DOS PARTICIPANTES 

1. A participação é gratuita e aberta a todas as famílias com crianças e jovens, do 

concelho de Lamego.  

1. O número de participantes é ilimitado. 

 

OBJETIVOS 

1. São objetivos deste concurso: 

a) Fortalecer os laços familiares; 

b) Promover atividades em família; 

c) Fomentar o potencial artístico e fotográfico dos participantes; 

d) Desenvolver o pensamento, a criatividade, a originalidade e o raciocínio das 

crianças; 

e) Estimular na criança valores de afeto, inclusão, amor e aceitação parental; 

f) Comemorar o “Dia do Pai”. 

 

INSCRIÇÕES 

1. Todos os elementos da família devem preencher e submeter o formulário 

disponível na página do Facebook, para que seja possível aferir o número de 

elementos do agregado para a ajustar o prémio. 

2. As inscrições estão abertas desde o dia 2 de março, até às 23h59min do dia 11 de 

março de 2021. 
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Concurso de Fotografia 

 “O meu PAI é… o MELHOR do mundo!” 

 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

1. Os participantes deverão submeter fotografias com as seguintes especificidades: 

a) Os trabalhos de fotografia apresentados devem corresponder ao tema “O meu 
PAI é… o MELHOR do mundo!” 

b) Só será aceite 1 (uma) fotografia por família; 

c) As fotografias poderão ser a cores ou a preto e branco; 

d) Os concorrentes devem apresentar a fotografia em formato digital e estas 

devem ser gravadas em JPEG com qualidade máxima.  

e) Os ficheiros digitais deverão ser gravados com o apelido de família, seguido 

com o número de participantes do agregado (ex: Família_Santos_3); 

f) As fotografias em formato digital devem ser submetidas através do email de um 

dos concorrentes que se inscreveu no formulário online, para o email 

geral@lamegocom-tigo.pt. No corpo do email devem colocar o nome dos 

participantes, grau de parentesco e devem atribuir um título/descrição à 

fotografia. 

2. Todas as fotografias submetidas a concurso devem ser originais e inéditas, 

garantindo os concorrentes a sua autoria e assumindo toda a responsabilidade 

decorrente de reclamações de terceiros no que diz respeito a direitos de autor; 

3. Os incumprimentos das condições expostas constituem fator de exclusão. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

1. As fotografias serão colocadas na página do Facebook do Com_Tigo no dia 12 de 

março de 2021, sendo avaliadas pelo maior número de gostos na fotografia.  

2. Só serão validados os “Gostos” de quem tiver também “Gostos” na página do 

Lamego Com_Tigo; 

3. Só serão contabilizados os “Gostos” colocados até às 23h59m do dia 18 de março 

de 2021. 
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 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONCURSO E ENTREGA DOS PRÉMIOS 

1. A fotografia mais votada será divulgada no dia 19 de março de 2021 no site e na 

página do Facebook do Com_Tigo. 

2. Todos os participantes receberão um certificado de participação, que será enviado 

para os endereços de email de todos os participantes inscritos. 

3. Os concorrentes premiados receberão um cabaz recheado com mimos para toda a 

família. 

4. Os concorrentes premiados serão notificados por correio eletrónico. 

 

 

 


