
 

 
 

 

                                                     PELOURO DA CULTURA 

 

REGULAMENTO DO CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

                                                                         DA 

FREGUESIA DA MISERICÓRDIA 

 

Artigo 1º 

Objeto e âmbito da aplicação 

1. O presente Regulamento estabelece as normas do Concurso de Fotografia 

promovido pelo Pelouro da Cultura da Junta de Freguesia da Misericórdia. 

2. O Concurso referido no ponto anterior tem como objetivo a promoção do 

gosto pela arte da fotografia como expressão artística, a busca de imagens da 

Freguesia da Misericórdia, assim como a promoção e divulgação do seu 

património social, natural e cultural. 

3. Em cada ano, entre 2019 e 2021, serão aprovadas as Normas Complementares 

deste Regulamento e assim também anunciadas atempadamente as datas 

correspondentes à sua realização e prazos subsequentes; 

 

Artigo 2º 

Inscrições e Participantes 

1. O presente concurso é aberto a todos os interessados desde que maiores de 

18 anos. 

2. A realização do concurso está sujeita a um número mínimo de 15 

participantes; 

3. As inscrições poderão ser feitas na Sede ou nas Delegações da Junta de 

Freguesia da Misericórdia (Largo Dr. António de Sousa Macedo, nº7, Rua da 

Atalaia nº157, Rua de S. Marçal nº7 e Rua dos Cordoeiros nº 52) ou através de 

correio eletrónico para o endereço: cultura@jf-misericordia.pt em formulário 

próprio (anexo I) e nos prazos definidos nas Normas aprovadas em cada ano;  

4. A inscrição só será aceite mediante a entrega do formulário mencionado no 

ponto 3 do presente artigo, devidamente preenchido e assinado pelo 

participante. 
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5. Aos membros do júri é vedada a participação, assim como aos seus familiares 

diretos. 

6. Aos membros da organização do concurso (Junta de Freguesia) também é 

vedada a participação. 

Artigo 3º 

Condições de participação 

1. Cada participante pode apresentar a concurso até 3 trabalhos. 

2. Os trabalhos poderão ser a cores e/ou a preto e branco. 

3. A edição digital de imagem é autorizada. 

4. Os trabalhos deverão ser apresentados com um mínimo de 2.000 pixels no seu 

lado mais pequeno. 

5. A entrega dos trabalhos deverá ser feita de acordo com as respetivas Normas 

em vigor para cada ano da sua realização; 

6. Os trabalhos deverão ser entregues sem assinaturas ou qualquer outro tipo de 

identificação que será feito através do anexo II do presente Regulamento e das 

Normas (em que consta: Nome; Morada; Endereço eletrónico; contactos 

telefónicos; Título da fotografia; local e ano em que foi captada). 

7. A avaliação dos trabalhos apresentados será feita pelo júri, nas datas que as 

Normas definirem, assim como o anúncio dos respetivos premiados. 

Artigo 4º 

Tema do Concurso 

1. O Tema a respeitar será definido nas Normas a aprovar em cada ano da 

realização do Concurso. 

Artigo 5º 

Exposição dos Trabalhos 

1. Os trabalhos selecionados serão expostos num dos Espaços Culturais da 

Junta de Freguesia da Misericórdia. 

Artigo 6º 

Júri 

1. O Júri será constituído por 3 elementos convidados pela Junta de Freguesia 

da Misericórdia, com ligação à Fotografia; 
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Artigo 7º 

Prémios 

1. Serão atribuídos os seguintes prémios: 

1º Classificado – 1.500 € 

2º Classificado –    750 € 

3º Classificado -     500 € 

2. Serão ainda atribuídas três menções honrosas, assim como o respetivo 

Diploma; 

3. A cerimónia de entrega dos prémios decorrerá no dia e local que as Normas 

indicarem. 

Artigo 8º  

              Direitos de imagem  

1. Os concorrentes cedem à organização do concurso, a título gratuito, os 

direitos de imagem sobre as obras, para as atividades inseridas no âmbito 

do Concurso. 

 Artigo 9º 

              Disposições Finais 

1. A aceitação dos trabalhos pressupõe a plena aceitação do presente 

Regulamento e das Normas para o ano respetivo.  

Artigo 10º 

Casos Omissos 

1. Todos os casos omissos do presente Regulamento serão apreciados e 

decididos em conjunto pela organização e pelo Júri do Concurso. 

 

Junho.2019 
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                                                    PELOURO DA CULTURA 

 

REGULAMENTO DO CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

DA 

FREGUESIA DA MISERICÓRDIA 

 

ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Nome: _________________________________________________________________ 

Morada: _______________________________________________________________ 

Código Postal: ______-______   _____________________________________________ 

Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão Nº: _______________de (ou) válido até 

___/___/_____pelo Arquivo de Identificação de _______________________________   

Data de Nascimento: ___ / ___/ ______ 

Telefone/Telemóvel: _____________________________ 

e-mail: _________________________________________ 

 

 

 

 

Declaro conhecer e aceitar o Regulamento e as Normas do presente concurso. 

 

                                                         (Assinatura) 

 

Data: ___ / ___ / 2019 
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PELOURO DA CULTURA 

 

REGULAMENTO DO CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

DA 

FREGUESIA DA MISERICÓRDIA 

 

ANEXO II 

FICHA DE ENTREGA DE TRABALHOS 

 

Nome: _________________________________________________________________ 

Morada: _______________________________________________________________ 

Código Postal: ______-______   _____________________________________________ 

Telefone/Telemóvel: ______________________________ 

e-mail: __________________________________________ 

 

Título da Fotografia: ______________________________________________________ 

Local em que foi captada: _________________________________________________ 

Ano em que foi captada: ____________ 

 

 

Declaro conhecer e aceitar o Regulamento e as Normas do presente Concurso. 

 

                                                         (Assinatura) 

 

Data: ___ / ___ / 2019 

 

 


