
 
 

  
 

REGULAMENTO 

 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

“O MUNDO SOB O OLHAR DE UM IDOSO” 
 

 

Introdução 

1. A Comissão Organizadora das VII Jornadas de Saúde do Hospital Vila Franca de Xira e ACES 

Estuário do Tejo, a decorrer nos dias 3 e 4 de abril de 2020 no Auditório do Centro Cultural 

de Samora Correia, promove um concurso de fotografia subordinado ao tema “O Mundo 

sob o Olhar de Um Idoso”.  

 

Prazo 

1. O concurso de fotografia tem início a 14 de fevereiro de 2020 e termina a 15 de março de 

2020.  

2. Os resultados serão comunicados aos concorrentes a 23 de março de 2020. 

 

Quem pode participar 

1. O concurso de fotografia é aberto à população com idade superior a 65 anos residente na 

área de influência do Hospital Vila Franca de Xira: concelhos de Alenquer, Arruda dos 

Vinhos, Azambuja, Benavente e Vila Franca de Xira.  

 

Como participar 

1. As fotografias devem ser enviadas para o email concursofotografia@hvfx.pt 

2. Para serem exibidas na galeria do site do Hospital Vila Franca de Xira sem serem esticadas 

ou distorcidas, as fotografias devem ser enviadas em formato .jpeg 

3. Cada concorrente pode enviar até 4 fotografias 

4. Cada fotografia deverá ter um título e ser acompanhada da identificação do autor (nome, 

idade, concelho de residência, contacto telefónico e email). 

 

Avaliação 

1. Um júri constituído por um elemento da Comissão Organizadora das VII Jornadas de Saúde, 

um elemento do Hospital Vila Franca de Xira e um elemento do ACES Estuário do Tejo, 

avaliará as fotografias recebidas e atribuirá um prémio à que for selecionada como a 

melhor fotografia. 

 



 
 

  
 

 

2. A fotografia premiada bem como outras que o júri considere de boa qualidade serão 

exibidas no decurso do evento e publicadas no site do Hospital Vila Franca de Xira. 

3. As decisões do júri são inapeláveis. 

 

Direitos de autor 

A participação no Concurso implica por parte dos concorrentes: 

1. Garantir que é o único titular de todos os direitos sobre a fotografia que apresenta ao 

concurso, que tem autorização e, portanto, é responsável pelo uso e divulgação das 

imagens onde haja pessoas suscetíveis de serem reconhecidas ou obras de outros 

protegidas por direitos de autor; 

2. Aceitar que as fotografias possam ser apresentadas durante o decorrer do evento VII 

Jornadas de Saúde do Hospital Vila Franca de Xira e ACES Estuário do Tejo; 

3. Aceitar que as fotografias possam ser reproduzidas em vários suportes, designadamente no 

site institucional, revistas, newsletters, cartazes e folhetos do Hospital Vila Franca de Xira, 

sem necessidade de comunicação prévia, mencionando sempre o nome do autor da 

fotografia; 

4. O Hospital Vila Franca de Xira não se responsabiliza por quaisquer downloads que sejam 

efetuados das fotografias expostas no seu site institucional. 

 

Disposições finais 

1. A participação no concurso implica a aceitação do presente regulamento. 


