
 

 

 

Concurso de fotografia  

“Freguesia de Amor: Um outro olhar”  

Regulamento  

Artigo 1.  

Disposições gerais  

1.O Concurso de fotografia apresentado no presente regulamento insere-se no âmbito do evento organizado 

pela Junta de Freguesia de Amor, intitulado “379º Aniversário da freguesia de Amor” e tem como objectivos 

a divulgação do diverso património material e imaterial da freguesia de Amor através da fotografia assim 

como o estímulo da criatividade e divulgação dos talentos nesta área a nível local.  

3. As fotos a concurso podem incidir sobre qualquer aspecto da freguesia de Amor.  

4. A organização desta iniciativa é da responsabilidade da Junta de Freguesia de Amor.  

5. Os autores concorrentes cedem as fotografias para futura utilização pela Junta de Freguesia de Amor 

ficando sempre salvaguardados os direitos de autor.  

Artigo 2º  

Condições de Participação  

1. O concurso dividir-se-á em duas modalidades, uma para os fotógrafos residentes, ou naturais da freguesia, 

e uma outra aberta a participantes externos à freguesia.  

2. As fotografias a concurso podem ser entregues em suporte Cd, PenDrive, ou qualquer outro que mantenha 

a qualidade original com que foi tirada.  

3. Podem concorrer, no máximo, com 10 fotografias a cores ou a preto e branco, com qualidade de média ou 

alta resolução e dimensão 15/20.  

 

 

 

 

 

 



 

Artigo 3.º  

Inscrições  

1.Para participar neste concurso é necessário o preenchimento de uma ficha de inscrição disponibilizada na 

Junta de Freguesia de Amor ou no blog do Evento.  

Artigo 4.º  

Entrega de fotografias  

1.Os trabalhos a concurso devem ser entregues até ao dia 31 de Julho de 2009. A entrega pode se feita 

pessoalmente na Junta de Freguesia ou por correio para a morada:  

 

Junta de freguesia de Amor  

Largo Padre Margalhau, 3  

Código Postal – 2400 788 Amor  

 

2. O autor das fotografias deverá recorrer à utilização de um pseudónimo para a identificação dos trabalhos.  

3. Os concorrentes devem efectuar a entrega dos seus trabalhos do seguinte modo:  

Dentro de um envelope maior fechado com designação exterior “Freguesia de Amor: Um outro olhar”, com 

dois outros envelopes fechados separados no seu interior, um contendo apenas os trabalhos e com a inscrição 

no exterior “Fotografias” e um pseudónimo da escolha do participante. O outro deverá conter a identificação 

do concorrente, ou seja, a ficha de inscrição devidamente preenchida, com cópia do bilhete de identidade e 

por fora o mesmo pseudónimo.  

 

Artigo 5.º  

Exposição de trabalhos  

1. Com o intuito de divulgar os trabalhos recebidos a concurso será realizada uma exposição do Concurso de 

Fotografia durante os três dias de realização do 379º Aniversário da Freguesia de Amor.  

 

 

 

 



 

Artigo 6.º  

Composição e Competência do Júri de Selecção  

1.A composição do Júri é a seguinte:  

- Fotógrafo profissional  

- Membro do executivo da Freguesia de Amor  

            - Repórter de imagem  

2. O Júri aprecia todos os trabalhos com as competências de:  

−Seleccionar os trabalhos apresentados a concurso os que serão expostos no fim de semana do 

379º Aniversário da Freguesia de Amor. 

- Atribuir os prémios do concurso   

3. Das deliberações do júri não há recurso.  

 

Artigo 7.º  

Atribuição dos prémios  

1. Os prémios são atribuídos entre todos os trabalhos dos participantes a concurso seleccionados pelo Júri.  

2.A entrega de prémios realizar-se-á durante o evento 379º Aniversário da Freguesia de Amor no dia 13 de 

Setembro em horário a anunciar.  

3.Os prémios a atribuir são os seguintes:  

Em cada uma das modalidades:  

1º Classificado: Melhor foto  

2º Classificado: 2ª melhor foto  

Das duas modalidades será escolhida aquela que será considerada a foto que melhor ilustra o espírito, o 

ambiente e a paisagem da freguesia, ao qual se dará o nome de Prémio “Olhar sobre Amor”  

 

 

 

 



 

Artigo 8.º  

Disposições Finais  

1. A publicitação do concurso será feita pela junta de freguesia de Amor em conjunto com a promoção do 

379º Aniversário da freguesia de Amor.  

2. O incumprimento de qualquer uma das condições estabelecidas neste regulamento pode representar a não 

admissão da inscrição.  

3. A participação no concurso implica a aceitação integral das suas normas.  

4. A resolução de casos omissos no presente regulamento é da responsabilidade da organização.  

Amor, 17-05-2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Concurso de fotografia  

“Freguesia de Amor: Um outro olhar”  

 

 

 

Ficha de inscrição  

Nome: _________________________________________________________  

Morada: ________________________________________________________  

Código Postal: ___________ Localidade ______________________________  

Telefone: _________________  E-Mail: _______________________________  

 

 

 

Nesta ficha deverá colocar os seus dados pessoais, juntamente com uma fotocópia de B.I.  

A ficha de inscrição deverá ser entregue em envelope fechado com a identificação de um 
pseudónimo que deverá constar também no envelope com as fotografias a concurso.  

 

 

 


