
 

REGULAMENTO DO CONCURSO DE 
FOTOGRAFIA/VÍDEO  

“A cidade e os seus animais” 
 
 

O Concurso de Fotografia e Vídeo com o tema “A cidade e os seus animais” é uma 
iniciativa organizada pelo Hospital Veterinário Muralha de Évora integrado nas 

comemorações do Dia do Animal. 
 

Concurso de fotografia e vídeo irá decorrer no Facebook do Hospital Veterinário 
Muralha de Évora e o júri serão todos os amigos da página do Facebook do HVME, 
que deverão eleger a melhor fotografia/vídeo publicada sob o tema “A cidade e os 

seus animais”, onde o participante retrata o seu animal na cidade de Évora.  
 
 

1º O concurso destina-se a participantes de todas as idades. 

 

2º Cada concorrente pode participar com uma (1) fotografia a cores ou preto e branco 

ou um (1) vídeo. 

 

3º São permitidos efeitos gráficos e digitais na imagem, contando que não alterem o 

carácter de fotografia/vídeo. 

4º Não serão aceites imagens de conteúdo malicioso, preconceituoso ou que não se 

refiram ou incluam animais. O Hospital Veterinário Muralha de Évora possui o direito 

de apagar qualquer conteúdo dessa natureza e banir da página o autor. 

5º Cada participante só pode concorrer com um trabalho. 

 

6º As fotografias deverão ser enviadas para o email de contacto do HVME 

geral@hvetmuralha.pt, com o nome do participante, e um contacto de telemóvel e de 

email. 

 

7º As fotografias/vídeos serão posteriormente publicadas no Facebook do Hospital 

Veterinário Muralha de Évora.  

 

 

mailto:geral@hvetmuralha.pt


 

 

8º As fotografias/vídeo serão publicadas no Facebook do HVME em álbum próprio, 

com acesso a todos os amigos da página, entre 14 de Setembro a 1 de Outubro.  

 

9º A votação dos trabalhos será realizada pelos amigos da página do Facebook do 

HVME no período desde a publicação até dia a 1 de Outubro. 

 

10º Qualquer comentário malicioso feito por um dos concorrentes numa fotografia que 

esteja em concurso leva à desqualificação do autor do comentário.  

 

11º A fotografia/vídeo vencedora será a que conseguir um maior número de 

Gostos/Likes até às 18h00 do dia 1 de Outubro de 2015. 

12º Ao enviar a foto deste concurso, o participante concede ao Hospital Veterinário 

Muralha de Évora o direito de utilizar as fotos em suportes digitais, impressos ou 

outros, para fins informativos, de divulgação ou promoção da instituição. 

13º Os resultados serão anunciados no final do dia 1 de Outubro de 2015. 

14º A decisão do júri é final e irrevogável não cabendo recurso. 

 

15º A apresentação dos trabalhos pressupõe a plena aceitação do presente 

regulamento.  

 

16º Os casos omissos do presente regulamento serão resolvidos pela organização do 

concurso.  

 

17º Os trabalhos que não cumpram o estabelecido neste regulamento serão 

automaticamente excluídos a concurso. 

18º Prémios: A definir 

19º Para levantar os prémios, os vencedores deverão dirigir-se ao Hospital Veterinário 

Muralha de Évora dia 3 de Outubro no horário a definir no programa do evento. 

Évora  01 de Setembro 2015 


