
									
	
	

Concurso de Fotografia 2017 
“Liberdade da Mente” 

	
	

1. Disposições Gerais 
O	 Concurso	 de	 Fotografia	 2017	 “Liberdade	 da	Mente”	 é	 uma	 iniciativa	 da	 Junta	 de	 Freguesia	 de	
Esgueira	integrado	nas	comemorações	do	25	de	Abril.	
								

2. Objectivos 
Pretende-se	 explorar	 a	 beleza	 natural	 dos	 diversos	 lugares	 da	 Freguesia	 de	 Esgueira,	 através	 da	
interpretação	fotográfica	livre	e	criativa	dos	participantes,	sob	o	tema	“Liberdade	da	Mente”.	
Concurso	 aberto	 a	 toda	 a	 população	 de	 Esgueira	 ou	 de	 qualquer	 zona	 do	 país,	 e	 pretende-se	
essencialmente:	

• Promover	a	Freguesia	de	Esgueira	e	os	seus	lugares;	
• Sensibilizar	toda	a	população	para	a	descoberta	e	conhecimento	dos	lugares	da	Freguesia	de	

Esgueira,	explorando-os	de	forma	livre	e	aberta;	
• Desenvolver	a	criatividade	através	da	fotografia;	
• Elaborar	uma	exposição	fotográfica	com	as	melhores	fotografias	para	o	efeito.		

3. Tema e Enquadramento 
a) O	 tema	 do	 concurso	 é	 livre,	 tentando	 por	 isso	 mesmo	 refletir	 o	 conceito	 da	 liberdade	 da	

mente.	
b) Serão	 aceites	 fotografias	 tiradas	 em	 qualquer	 lugar	 da	 Freguesia	 de	 Esgueira	 que	 se	

enquadrem	no	tema	proposto.	

4. Participantes 
a) Podem	 participar	 todos	 os	 fotógrafos	 profissionais	 ou	 amadores,	 residentes	 em	 território	

português,	independentemente	da	sua	nacionalidade.	
b) Os	 participantes	 devem	 ser	 os	 autores	 e	 terem	 os	 plenos	 direitos	 sobre	 as	 fotografias	 que	

apresentam	 a	 concurso.	 A	 organização	 não	 se	 responsabilizará	 pelo	 incumprimento	 destes	
direitos.	

c) O	acto	de	inscrição	e	participação	neste	concurso	implica	a	aceitação	de	todos	os	itens	deste	
regulamento.	



5. Inscrições e Participação 
a) Cada	participante	pode	apresentar	até	ao	máximo	de	3	fotografias,	reservando-se	o	júri	o	de	

direito	 de	 eliminar	 as	 que	 não	 estiverem	 de	 acordo	 com	 os	 objectivos	 e/ou	 normas	 deste	
concurso.	

b) As	fotografias	deverão	ser	originais	e	nunca	terem	sido	publicadas	ou	expostas	ao	público.	
c) A	inscrição	e	participação	são	gratuitas.	

6. Entrega de Trabalhos 
a) As	 fotografias	 poderão	 ser	 a	 cores	 ou	 preto	 e	 branco	 e	 apenas	 serão	 aceites	 trabalhos	

impressos	em	papel	de	fotografia.	
b) As	 fotografias	 apresentadas	 devem	 ser	 entregues	 em	 papel	 fotográfico,	 impressas	 em	

formato	20x30	cm	
c) Todos	os	trabalhos	serão	entregues	ao	júri,	para	apreciação,	de	forma	completamente	

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

laboratorial	ou	digital,	de	mais	de	uma	imagem	e/ou	fotografia.	

7. Modo de concorrer 
a) As	fotografias	serão	identificadas	por	pseudónimo	usado	pelo	concorrente,	que	deverá	ser	

inscrito	em	letra	de	imprensa	no	verso,	juntamente	com	o	respetivo	título	e	local	onde	foi	
obtida.	 

b) Os	trabalhos	devem	ser	enviados	num	envelope	fechado,	indicando	no	exterior	o	
pseudónimo,	e	contendo	no	interior	um	outro	envelope	com	a	ficha	de	inscrição	preenchida	
(em	letra	legível).	No	caso	de	concorrentes	menores	de	idade,	exige-se	uma	autorização	por	
escrito	do	respetivo	encarregado	de	educação,	que	deve	ser	inclusa	no	envelope	de	
identificação.	

c) Os	trabalhos	deverão	ser	entregues	presencialmente	ou	enviados	por	correio	postal	para:		
	
Junta	de	Freguesia	de	Esgueira	
Concurso	de	Fotografia	2017	
Rua	Bento	Moura,	34	–	Esgueira	
3800-144	Aveiro	

8. Anonimato 
a) A	receção	será	feita	por	elementos	que	não	pertencem	ao	júri.	
b) Será	 efetuado	 um	processo	 intermédio	 de	 anonimato	 dos	 autores	 das	 fotografias	 antes	 de	

serem	submetidas	a	votação	através	de	um	pseudónimo.	
c) Só	depois	de	validado	o	resultado	final	será	ligada	a	identificação	real	ao	pseudónimo	usado.	

9. Datas 
a) Entrega	de	Trabalhos	–	até	20	de	Abril	2017	
b) Votação	do	júri	–	22	de	Abril	2017	
c) Publicação	de	resultados	–	24	de	Abril	2017	
d) Entrega	de	prémios	–	25	de	Abril	2017	
e) Exposição	dos	trabalhos	selecionados	–	25	de	Abril	a	2	de	Maio	2017	
f) Levantamento	dos	trabalhos	não	premiados	–	a	partir	do	dia	1	de	Maio	2017	



10. Prémios 
a) Serão	atribuídos	os	3	primeiros	prémios,	patrocinados	pela	Junta	de	Freguesia	de	Esgueira.	
b) De	todos	os	trabalhos	recebidos	serão	selecionadas	as	melhores	fotografias	para	constarem	

numa	exposição.	
a) São	atribuídos	certificados	de	participação	a	todos	os	concorrentes	selecionados	para	o	

concurso,	podendo	ainda	ser	atribuídas	menções	honrosas	a	alguns	dos	trabalhos	
concorrentes.	

11. Júri  
a) Todos	os	trabalhos	serão	submetidos	à	apreciação	de	um	júri	idóneo.	
b) O	 júri	 será	 composto	 por	 5	 elementos,	 incluindo	 a	 presidente	 de	 Junta	 de	 Freguesia	 de	

Esgueira.		
c) É	vedada	a	participação	neste	concurso	de	 todos	os	elementos	do	 júri,	assim	como	os	seus	

familiares	directos.	
d) O	 júri	 pode	 não	 atribuir	 um	 ou	 mais	 prémios,	 caso	 a	 qualidade	 não	 seja	 reconhecida	 a	

nenhum	dos	trabalhos	apresentados.	

12. Divulgação de Resultados 
a) Os	resultados,	com	nomes,	fotografias	e	prémios	dos	vencedores,	serão	divulgados	no	dia	24	

de	Abril	de	2017	nos	seguintes	canais:	
• Página	Internet	da	Junta	de	Freguesia	de	Esgueira:	www.jf-esgueira.pt	
• Facebook	da	Junta	de	Freguesia	de	Esgueira:	www.facebook.com/JF.Esgueira		
• E-mail	directo	aos	participantes.	

b) As	fotografias	selecionadas	farão	parte	de	uma	exposição		da	Junta	de	Freguesia	de	Esgueira	

13. Direitos 
a) Os	trabalhos	selecionados	para	a	exposição	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.	

b) Os	concorrentes	não	premiados	interessados	em	reaver	os	seus	trabalhos	poderão	proceder	
ao	seu	levantamento,	mediante	requisição	por	escrito	e	apresentação	de	BI	ou	documento	
equivalente,	na	Junta	de	Freguesia	de	Esgueira	nos	três	anos	seguintes	à	sua	entrada	nos	
serviços.	

c) Os	trabalhos	não	premiados	poderão	ser	eliminados	ao	fim	de	três	anos	após	a	sua	receção.	
d) Em	caso	algum	a	utilização	das	imagens,	para	os	fins	supracitados,	poderá	envolver	qualquer	

alteração	das	mesmas	sem	a	expressa	autorização	dos	seus	autores.	

14. Casos Omissos 
Eventuais	 casos	 omissos	 no	 presente	 regulamento	 serão	 resolvidos	 por	 deliberação	 do	 júri,	 única	
entidade	competente	para	o	efeito	e	cuja	decisão	não	é	passível	de	recurso.	

15. Nota Final  
O	 documento	 original	 com	 o	 regulamento	 do	 concurso	 e	 a	 ficha	 de	 inscrição	 encontram-se	 à	
disposição	dos	participantes	ao	balcão	da	Junta	e	no	endereço	www.jf-esgueira.pt.	Eventuais	dúvidas	
poderão	ser	esclarecidas	junto	da	Junta	de	Freguesia	de	Esgueira,	presencialmente	ou	através	do	e-
mail:	jfesgueira@gmail.com	ou	ainda	pelo	telefone	234311170	ou	917255948.		


