
Regulamento 
Passatempo “Mostra orgulho numa aldeia do teu Município” 

 

1. Condições Participação 

 

i. Os cidadãos devem ser residentes no município pelo qual concorrem; 

ii. Representantes e premiados deverão ser maiores de idade; 

iii. Todos os participantes concordam com o regulamento presente e aceitam sujeitar-se ao 

mesmo; 

iv. As participações deverão ser enviadas até dia 2 de junho de 2015. 

 

2. Forma de Participação; 

i. A fotografia deverá ser uma reprodução do cartaz promocional do filme “Uma Aldeia quase 

perfeita” (figura 1), deve ser percetível e tirada com máquina de qualidade superior a 8 

megapíxels.; 

ii. Cada fotografia deverá conter os seguintes elementos: 

1. Mínimo de 6 pessoas; 

2. Reprodução do cartaz do filme “Uma Aldeia Quase Perfeita”; 

3. Deverão ser visíveis elementos típicos da localidade como 

paisagem/gastronomia/artesanato/monumento/ ex-libris/etc.; 

iii. Enviar fotografias para geral@cm-arganil.pt com assunto “Passatempo UMA ALDEIA 

QUASE PERFEITA” com indicação dos nomes, contatos de email e telefónico dos participantes, 

bem como o nome da localidade fotografada. 

iv. Data limite para participação: 2 de junho 2015. 

 

3. Prémios 

i) O Município de Arganil premeia a fotografia vencedora com bilhetes para assistir ao filme; 

ii. A Cinemundo premeia a fotografia vencedora a nível nacional com uma sessão grátis do 

filme “Uma Aldeia Quase Perfeita” no município correspondente, e uma estadia na lista de 

locais disponibilizados pelas Aldeias do Xisto; 

iii. Os segundos e terceiros classificados a nível nacional, terão direito a uma estadia na lista de 

locais disponibilizados pelas Aldeias do Xisto; 

 

4. Divulgação dos Vencedores 

i. A escolha da fotografia vencedora do concelho será feita pelo Município de Arganil; 

ii) A escolha dos vencedores a nível nacional será feita pela Cinemundo, Lda elegendo a 

melhor fotografia; 

iii) Os vencedores da melhor fotografia Municipal serão divulgados no facebook oficial do 

Município de Arganil e no site www.cm-arganil.pt, bem como através de contacto por e-mail; 

iv. Os vencedores da melhor fotografia a nível nacional serão divulgados na página facebook 

da Cinemundo, Lda  facebook.com/Cinemundo) e através de contato de email e telefónico; 



v. Os três primeiros lugares a nível nacional serão contatados para marcação da estadia nas 

Aldeias do Xisto. 

 

5. Fatores de Desclassificação e Informação Adicional 
 

i. A Cinemundo, Lda. não se responsabiliza por cancelamento de prémios por razões 

relacionadas com terceiros; 

ii. Pelo envio das fotografias para concurso fica assumido que a Cinemundo, Lda. passa a deter 

o direito de utilização das mesmas para promoção do filme “Uma Aldeia Quase Perfeita”. 

iii. O transporte para as estadias para as Aldeias do Xisto fica a cargo do vencedor 

 

Figura 1:  


