
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO 

Centro Administrativo Arthur Pedro Müller 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO 

 

Portão, 07 de outubro de 2021.  

 

CONCURSO FOTOGRÁFICO 

PORTÃO: MEU OLHAR IV 

 

CATEGORIAS: 

*PAISAGEM RURAL 

*PAISAGEM URBANA 

*ARQUITETURA RURAL 

*ARQUITETURA URBANA 

*PONTOS TURÍSTICOS 

*NOSSA GENTE 

 

As imagens fotográficas devem traduzir a cidade e seus habitantes nos seus 

mais diversos aspectos, sejam culturais, naturais, arquitetônicos, sociais, do 

comércio, indústria e prestação de serviços, esportes e congêneres. 

Somente serão aceitas imagens feitas no município de Portão. 

A inscrição é gratuita e será feita pelo simples envio da fotografia pelo email 

smcdt@portao.rs.gov.br 

Todas as inscrições deverão informar categoria, nome do participante, 

endereço e número da cédula de identidade, bem como uma legenda que 

descreva seu conteúdo.  

Envio das fotos de 07/10/2021 a 14/10/2021. 

A publicação será no Facebook da Secretaria de Cultura Desporto e Turismo 

no dia 15/10/2021 ficando disponível para votação até 31/10/2021. 



Regras da votação: Curtir a foto escolhida em cada categoria e a página da 

Secretaria. 

Divulgação dos ganhadores 13/11/2021 na Feira Livre. 

Todas as imagens inscritas no concurso ficarão a disposição da Secretaria 

Municipal de Cultura Desporto e Turismo de Portão, que possuirá o direito de 

reprodução das mesmas na imprensa, cartazes, catálogos, rede social, 

calendários ou qualquer outro material de divulgação, sem qualquer pagamento 

ao autor, devendo constar a autoria da foto sempre que a mesma for publicada. 

É de inteira responsabilidade dos participantes a autorização, no caso das fotos 

que apresentarem imagens reconhecíveis de pessoas. 

Não serão aceitas imagens com conteúdo impróprio, pornográfico, de apologia 

à violência e às drogas. 

Será automaticamente desclassificado o candidato que não cumprir qualquer 

item desse regulamento. 

No ato da inscrição, o participante aceitará, tacitamente, todas as disposições 

deste regulamento o qual não poderá, em qualquer situação, sofrer recurso. 

Premiação: 1º e 2º lugar de cada categoria a foto será publicada no próximo 

calendário do município e troféu, e 3º lugar de cada categoria troféu. 

Maiores informações pode ligar no 35004355 ou whats 985186537 com Isaque 

Mattos. 

 

 

 

 


