
	  

	  

Concurso	  de	  fotografia	  “Um	  Olhar	  sobre	  a	  Cultura	  Vaguense”	  

	  

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

 

1. Introdução 
A Câmara Municipal de Vagos, enquanto promotora da Cultura Vaguense pretende 
desenvolver um papel ativo, na promoção das diversas artes. Por conseguinte, o presente 
manual define as normas que regem o concurso de fotografia “Um Olhar sobre a Cultura 
Vaguense”. 

2. Objeto 
É objeto do presente concurso incentivar a criação artística no âmbito da fotografia.  

3. Tema 
Com o tema “Um Olhar sobre a Cultura Vaguense” pretende-se que cada participante mostre 
“ um olhar”  sobre as diversidade cultural do concelho de Vagos.  
 
4. Destinatários 
Podem participar todos os autores, amadores, com mais de 18 anos. 
 
5.  Objetivos 

O presente concurso tem como objetivos: 

• Desafiar a criatividade e originalidade dos participantes; 
• Fomentar a observação e o registo de diferentes formas de olhar a diversidade 

cultural  do concelho de Vagos;  
• Promover e valorizar a fotografia enquanto forma de expressão artística. 

 
6. A avaliação dos trabalhos 
Os trabalhos apresentados a concurso serão avaliados, pelo júri, quanto aos seguintes 
critérios de apreciação: 

• Adequação ao tema proposto; 
• Criatividade; 
• Originalidade; 
• Qualidade estética da fotografia; 
a) Cada item será classificado numa escala de 1 a 5 pontos, por cada elemento do júri. 
b) Os prémios serão atribuídos em função da pontuação mais elevada; 
c)  Em caso de empate caberá ao presidente do júri a proceder ao desempate; 



	  

d) Não são admitidas a concurso fotografias resultantes de montagem, colagem ou 
manipulação. 
 

7. Do  júri 
O Júri, a convidar pela Câmara Municipal de Vagos, será constituído por três elementos 
conhecedores das técnicas fotográficas e da temática. 
A decisão relativa à seleção dos trabalhos cabe exclusivamente ao júri e não é passível de 
recurso.  
O júri reserva-se o direito de não atribuir qualquer prémio, caso os trabalhos não apresentem 
qualidade, nem respeitem os objetivos ou critérios definidos neste manual. 
Os membros do júri não terão acesso aos dados pessoais dos autores, cabendo ao 
secretariado do concurso a preservação do sigilo durante o processo de seleção. 
Após a seleção feita pelo júri, serão expostas as melhores fotografias. 
 
8. Datas 

• Período de entrega dos trabalhos fotográficos decorre até dia 28 de fevereiro de 
2018  

• Entrega de prémios e exposição de trabalhos, em data a a divulgar oportunamente; 
• Durante a  3º semana do mês de  março, de 2018, os concorrentes premiados serão 

informados, e os respetivos nomes divulgados na página online da Câmara 
Municipal. 
 

9. Local de entrega dos trabalhos 
Os trabalhos devem ser colocados em envelope fechado, indicando, no exterior do mesmo, o 
pseudónimo do concorrente, e contendo, no seu interior, um outro envelope com a  
identificação, pseudónimo e contactos do autor.  
Morada para envio ou entrega em mão:  Biblioteca Municipal de Vagos. Rua Dr. Mendes 
Correia Pai- em 109, 3840- 443 Vagos. 
O trabalho também deverá ser enviado,  em formato JPEG de alta resolução ou TIFF, por 
correio eletrónico para biblioteca@cm-vagos.pt com as seguintes informações no assunto: 
Concurso de fotografia Um olhar sobre a cultura Vaguense  pseudónimo_ título da 
fotografia. 
 
10. Condições de participação 

a) As fotografias apresentadas a concurso devem estar acompanhadas de declaração 
do autor, atestando a autoria e titularidade dos direitos de autor relevantes com elas 
conexos.  

b) As fotografias que não venham acompanhadas da declaração referida na alínea 
anterior não serão admitidas a concurso; 

c) Quando, fundamentadamente, se suscitem dúvidas da autoria ou direitos relativos a 
determinada imagem, pode o júri solicitar que, em prazo razoável, o autor faça prova 
das situações ou direitos sobre o trabalho. A não prova acarreta a exclusão do 
concurso; 



	  

d) As fotografias apresentadas a concurso deverão ter a dimensão máxima de 
30x40cm. e mínima de 15x20cm; 

e) As fotografias devem ser apresentadas em papel de fotografia, caso contrário não 
serão admitidos a concurso; 

f)  Podem ser apresentados até três trabalhos por concorrente e individualmente;  
g) As fotografias serão identificadas por pseudónimo, escolhido pelo concorrente, que 

deverá constar no verso, em letra de imprensa, legível, juntamente com o título da 
obra, local e data onde foi obtida. 
 

11. Prémios e certificados 
Os prémios a atribuir no concurso de fotografia são os seguintes:  

1º Prémio - € 500 
2º Prémio - € 300 
3º Prémio - € 150 

São atribuídos certificados de participação a todos os concorrentes selecionados para o 
concurso, podendo ainda ser atribuídas Menções Honrosas a alguns dos trabalhos 
concorrentes. 

12.  Disposições gerais 
Os trabalhos vencedores ficarão a ser pertença da organização. Esta reserva o direito de 
impressão, reprodução ou publicação sem que fique obrigada a conceder, a que título for, 
qualquer compensação, obrigando-se a fazer, sempre, referência ao seu autor. 
Em caso algum a utilização das imagens, para os fins supracitados, poderá envolver qualquer 
alteração das mesmas sem a expressa autorização dos seus autores. Em caso algum e seja a 
que título for, será permitida a utilização das imagens a que se refere o presente artigo por 
terceiros, sem expressa autorização do seu autor. 
Os concorrentes não premiados interessados em reaver os seus trabalhos poderão proceder 
ao seu levantamento, mediante solicitação, por escrito, via correio eletrónico, mediante 
apresentação de CC/BI ou documento equivalente, na Biblioteca Municipal de Vagos, nos 
três meses seguintes à data de termo da exposição.  
A organização não se responsabilizará por danos ou extravios de fotografias, provocados 
antes ou depois da sua receção. 

	  

	  

	  


