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1. TEMA

“Penafiel da Janela”
Penafiel é uma terra de encantos que surpreende a cada passeio, a cada 
visita e a cada olhar.  A janela é tudo o que vemos numa prespetiva de 
olhar próprio e é essa prespectiva que queremos valorizar. 
O desafio que propomos é que, enquanto passeia por Penafiel, registe o 
que observa e envie-nos as suas melhores fotografias. 

2. OBJECTIVO

O PENAFIEL MAGAZINE, através do conceito EXPLORAR, pretende 
desafiar as pessoas a conhecer ou reconhecer o território e mostrar os 
encantos do concelho numa prespetiva única. Sair e fotografar, num 
ambiente descontraído e desafiante. 

3 . DESAFIO 

3.1  Este desafio destina-se a todos, enquanto apreciadores de fotografia, 
que se queiram aventurar pelos encantos do concelho de Penafiel. 
3.2 Só são permitidas inscrições a pessoas maiores de 16 anos. 
3.4 A participação é individual e gratuita.

• REGULAMENTO
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3.5 Só é permitida uma inscrição por pessoa.
3.6 Cada autor só poderá enviar até três fotos. O envio de mais 
fotos não será considerado, sendo apenas aceite as três primeiras 
fotos enviadas.
3.7 É obrigatório identificar cada foto com o nome real do autor, 
não serão consideradas fotos assinadas com pseudónimos, nomes 
falsos ou alcunhas. 
3.8 É obrigatório identificar cada foto com o nome do local em que 
foram tiradas. 
3.9 As fotos têm que ser recentes e tiradas no concelho de Penafiel.
3.10 As fotos deste desafio não podem ter sido apresentadas ante-
riormente noutros prémios ou concursos.
3.11 Não poderão ser apresentadas fotos cujos direitos de autor não 
pertençam ao próprio.
3.12 As fotos só são aceites em formato digital (JPEG). 
3.13 O envio das fotos pode ser feito através de email : 
explorarsentidos@gmail.com ou por mensagem privada nas nossas 
redes sociais facebook e instagram penafielmagazine / facebook e 
instagram  explorar.  

4. INSCRIÇÃO

4.1 É obrigatória a inscrição através do formulário disponibiliza-
do pelo PENAFIEL MAGAZINE / EXPLORAR nas suas redes 
sociais  . 
4.2 O formulário para inscrição pode ser preenchido online ou des-
carregado para preenchimento manual. É obrigatório indentificar o 
nome real do autor e o local das fotos a concurso. 
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5. DATAS 

5.1 As fotos só serão aceites até às 23:59 horas do dia 29 de Setembro 
5.2 No dia 03 de outubro serão apresentadas as 50 fotos pré-selecio-
nadas pelo Júri e criada galeria de imagens nas páginas de facebook do 
EXPLORAR onde cabe ao público votar nas fotos que mais gostam. 
5.3 No dia 13 de outubro serão apuradas  as 25 fotos mais votadas pelo 
público na rede social do EXPLORAR que serão avaliadas pelo júri 
para classificação final das fotos premiadas. 
5.4 O critério de classificação das fotos considera 50% da preferência/ 
votação do público e 50% do sumatório da votação do júri.
5.5 No dia 18 de outubro o PENAFIEL MAGAZINE/EXPLORAR 
anunciará os vencedores do desafio.

6. JÚRI 

6.1 O júri é constituído por :

Gonçalo Novais - Diretor PENAFIEL MAGAZINE, 
Élio Silva  - Professor 
Rita Teixeira - Designer 
Sónia Dias Pinto - Em representação dos parceiros 
Miguel Carvalho - Logos Comunicação 

7. PRÉMIOS

7.1 Os autores das fotos premiadas ficam habilitados a uma Montra de 
ofertas e experiências diversificadas que serão divulgadas durante o 
período destinado à participação no Desafio Fotográfico.
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7.2 Os vencedores do desafio serão apresentados no site Penafiel Magazi-
ne e nas redes sociais  PENAFIEL MAGAZINE E EXPLORAR. 
7.3 O PENAFIEL MAGAZINE, através do conceito EXPLORAR, um 
dia após o anúncio, notifica todos os vencedores do desafio via email e/ou 
telefone.
7.4 A atribuição de prémios compreenderá a preferência de escolha das 
ofertas disponíveis Montra de Prémios, conforme classificação fotos / 
autor distinguidas pelo júri do concurso. 

8. UTILIZAÇÃO DAS IMAGENS 

8.1 Os autores das fotografias apresentadas a concurso cedem os direitos 
(não exclusivos) de reprodução das mesmas, no âmbito do EXPLORAR, 
para utilização nas redes sociais, promoção do concurso e cidade e para 
publicação no jornal com a devida identificação do autor. 
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