
Regulamento da 2ª edição do Concurso de Fotografia 

“Pega na Máquina!” 

 

1. O II Concurso “Pega na Máquina!” é promovido pela 

Associação de Estudantes da Escola Superior de Saúde 

do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (AEESS-

IPVC), em colaboração com a Oficina Cultural do IPVC e 

Câmara Municipal de Viana do Castelo, com patrocínio 

de FotoDinis. 

2. O objectivo deste concurso será cada concorrente criar 

e imaginar a sua própria exposição fotográfica. A 

intenção é desviar a rotina exaustiva dos alunos do 

IPVC e dar a conhecer o seu lado artístico. Apelamos 

sobretudo à criatividade e ao pensamento crítico.  

3. O concurso destina-se a toda a população no geral. 

4. O tema é livre. 

5. Cada concorrente poderá participar com 4 a 8 

fotografias, devendo escolher um pseudónimo para 

apenas identificar o seu trabalho. Cada concorrente 

pode participar inúmeras vezes sendo com pseudónimos 

diferentes. 

6. As fotografias deverão ser entregues em papel 

fotográfico, no formato 20x30cm. 

7. Cada trabalho deverá ser entregue dentro de um 

envelope, devidamente identificado com o pseudónimo 

escolhido, dentro do mesmo deve encontrar-se o boletim 

de candidatura e as fotografias. 

8. O júri será constituído por um fotógrafo profissional, 

um docente de uma escola do IPVC e pela Vereadora da 

Cultura. Este júri será caracterizado pela 

imparcialidade e conhecimentos na área da fotografia. 

9. Os trabalhos deverão ser enviados por correio para Rua 

D. Moisés Alves Pinho 4900-314 Viana do Castelo ao 

cuidado da Associação de Estudantes da Escola Superior 



de Saúde do IPVC ou directamente na sede, nunca sendo 

violado o envelope até estar em mãos do júri. 

10. As fotografias serão única e exclusivamente 

utilizadas para este concurso, logo que terminado o 

concurso, estas ficarão na posse da Oficina Cultural. 

11. Os trabalhos deverão ser entregues até 29 de 

Fevereiro. 

12. O trabalho vencedor será exposto na Estação de 

Comboios de Viana do Castelo, assim como os melhores 

trabalhos de alguns concorrentes. 

13. Todos os concorrentes serão convidados a estarem 

presentes na inauguração da exposição, cuja data será 

posteriormente divulgada e onde serão entregues os 

diplomas de participação e o diploma de vencedor ao 

respectivo vencedor do concurso. 

14. O prémio do concurso será a respectiva exposição 

do trabalho e um cheque-prenda da Book-it no valor de 

100€, o qual será entregue no momento da inauguração 

da exposição. 

 

Saudações Académicas, 

A Associação de Estudantes da Escola Superior de Saúde 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo 


