
 

 
 

 

PELOURO DA CULTURA 

 

NORMAS DO IV CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

DA 

FREGUESIA DA MISERICÓRDIA 

 

Artigo 1º 

Objeto e âmbito da aplicação 

1. As presentes Normas para o IV Concurso de Fotografia promovido pelo 

Pelouro da Cultura da Junta de Freguesia da Misericórdia, regem-se pelo 

Regulamento definido para o período entre 2019 e 2021;   

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. 

 

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 e entrega de trabalhos (fotografias) poderão ser feitas na Sede da 

Junta (Atendimento) ou através de correio eletrónico para o endereço: 

cultura@jf-misericordia.pt em formulário próprio (anexo I) e poderão ser 

feitas até 16 de Julho de 2021;  

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 fotografias; 

2. As fotografias poderão ser a cores e/ou a preto e branco; 

3. A edição digital de imagem é autorizada; 

4. Os trabalhos/fotografias deverão ser apresentados (as) com um mínimo de 

2.000 pixels no seu lado mais pequeno; 

5. A entrega dos trabalhos/fotografias poderá ser feita a partir do momento da 

inscrição, podendo ser feita até 16 de Julho, em suporte digital através do 

mail: cultura@jf-misericordia.pt; 

6. Os trabalhos (fotografias) deverão ser entregues sem assinaturas ou qualquer 

outro tipo de identificação que será feito através do Anexo I (para cada 

fotografia) das presentes Normas (em que consta: Nome; Morada; Endereço 

eletrónico; Contactos telefónicos; Título da fotografia; Local e ano em que foi 

captada; Relação da fotografia com o Tema); 

7. O júri avaliará os trabalhos (fotografias) recebidos, anunciando a 2 de 

Setembro os premiados. 

Artigo 4º 

Tema do Concurso 

1. O Tema a respeitar é: “Vir Ver Misericórdia,”; 

2. O objetivo deste Tema é poder mostrar a Freguesia da Misericórdia, as suas 

gentes, assim como a sua diversidade da Bica à Glória, de São Bento a Santa 

Catarina, do Camões ao Príncipe Real, do Cais do Sodré (e do Tejo) ao Bairro 

Alto, e muito mais… para Vir Ver, descobrir e fotografar. 
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Artigo 5º 

Exposição dos Trabalhos 

1. As fotografias selecionadas serão expostas entre 6 e 15 de Setembro no 

Espaço Cultural das Mercês, assim como na página da Junta da Misericórdia 

em www.jf-misericordia.pt.  

 

Artigo 6º 

Júri 

1. O Júri será constituído por 3 elementos ligados profissionalmente à área da 

fotografia: 

- Vera Marmelo 

- Carlos Filipe Maia  

- Reinaldo Alexandre de Carvalho 

Artigo 7º 

Prémios 

1. Serão atribuídos os seguintes prémios: 

1º Classificado – 1.500 € 

2º Classificado –    750 € 

3º Classificado -     500 € 

2. Serão ainda atribuídas até três Menções Honrosas e o respetivo Diploma; 

3. A cerimónia de entrega dos prémios decorrerá no dia 6 de Setembro pelas 

18h30m, aquando da inauguração da exposição dos trabalhos. 

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 

http://www.jf-misericordia.pt/
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1.   A aceitação dos trabalhos/fotografias pressupõe a plena aceitação das 

presentes Normas e do Regulamento.  

 

                                                   

                                                         PELOURO DA CULTURA 

Artigo 10º 

Casos Omissos 

1.  Todos os casos omissos às Normas serão apreciados e decididos em conjunto 

pela organização e pelo Júri do concurso. 

 

Março.2021 
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PELOURO DA CULTURA 

                                              IV CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

                                                                        DA 

                                               FREGUESIA DA MISERICÓRDIA 

                                                                  ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO E ENTREGA DE TRABALHOS  

(1 POR CADA FOTOGRAFIA) 

 

Nome: _________________________________________________________________ 

Morada: _______________________________________________________________ 

Código Postal: ______-______   _____________________________________________ 

Telefone/Telemóvel: ______________________________ 

e-mail: __________________________________________ 

Título da Fotografia: ______________________________________________________ 

Local em que foi captada: _________________________________________________ 

Ano em que foi captada: ____________ 

Descrição da relação da fotografia com o Tema: _______________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

 

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

_________________________________________________________________ 

                                                         (Assinatura) 

Data: ___ / ___ / 2021 

“Os dados pessoais recolhidos na Ficha de Entrega de Trabalhos do presente Concurso 
correspondem ao estritamente necessário à prossecução das finalidades de entrega 
dos trabalhos e respeitam as regras da privacidade e proteção de dados pessoais 
constantes do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
27 de Abril de 2016 (RGPD), relativo à proteção das pessoas singulares. 

 O Departamento responsável pela recolha e tratamento dos dados pessoais da 
presente Ficha de Entrega de Trabalhos é o sector da Cultura da Junta de Freguesia da 
Misericórdia, cujo endereço de e-mail é: cultura@jf-misericordia.pt”  
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