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Deseja receber informação de apresentações e outras actividades?

deseja receber a viseupédia em sua casa no final do ano? (custo de 1€)

a viseupÉdia é um projecto de divulgação e valorização do património cultural ou natural do distrito de viseu, bem como do seu 
potencial humano. esta colecção efectiva-se com a edição mensal de “cromos”. cada “cromo” contém um texto e uma criação gráfica 
original sobre o tema em causa, desenvolvidos por especialistas nas respectivas áreas.
1 – a projecto património (marca proprietária e responsável pela publicação e edição da viseupÉdia) garante a publicação de um 
“cromo” viseupÉdia por mês dentro da série regular, não obstante a possibilidade de publicar outros “cromos”, incluídos na viseu-
pÉdia, mas pertencentes a outras séries.
2 – por este acordo de subscrição a projecto património garante ao subscritor:
a) o preço de 1,66€ (c/ iva) por “cromo” da série regular, mediante a entrega pelo subscritor de um montante único global de 20€ (c/ 
iva) – equivalente a doze “cromos” (um por mês);
b) o preço de 1,5€ (c/ iva) por “cromo” de outras séries viseupÉdia – caso sejam publicados – mediante manifestação de interesse 
por parte do subscritor e apenas nessa circunstância;
c) um desconto mínimo de 10% na aquisição de qualquer produto derivado viseupÉdia, quando estes sejam disponibilizados ao 
público e definidos enquanto tal;
d) a entrega dos “cromos” viseupÉdia, com assinatura dos autores do texto e imagem, nas apresentações, nas instalações da pro-
jecto património, ou através do correio (apenas no final do ano, e com o custo de envio de 1€);
6 – este acordo e preços indicados são válidos apenas para os “cromos” a editar sob a série regular do ano de 2013;
7 – caso ocorra, por algum motivo, a interrupção da viseupÉdia, a projecto património garante a devolução dos montantes não 
traduzidos em itens entregues.
8 – sem prejuízo do disposto, a projecto património não se responsabiliza por alterações substanciais das condições de produção 
e edição da viseupÉdia, que possam implicar a sua descontinuidade e que não sejam imputáveis à própria projecto património.
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