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  3ª Edição do Concurso de Fotografia – Objetivamente Mulher 
 
 

 
 

Regulamento 
 

Artigo 1 

Âmbito e objetivos 

 

O concurso de fotografia, subordinado ao tema “Objetivamente Mulher””, é promovido pela Junta de 

Freguesia de Vendas Novas, no âmbito das atividades de comemoração do Dia Internacional da Mulher 2016 

(8 de Março). 

Este concurso de fotografia tem como objetivos:  

- Incentivar a participação com trabalhos de fotografia, exercitando ao mesmo tempo a sensibilidade para 

uma abordagem original e criativa do tema;  

- Convidar à reflexão sobre o papel da mulher nas sociedades atuais. 

- As melhores fotografias farão parte da exposição a ser inaugurada no dia 5 de Março, no auditório 

municipal de Vendas Novas.  

 

Artigo 2 

 Tema 

 

O tema do concurso – “Objetivamente Mulher” - é abrangente, onde o “olhar“ de cada um poderá revelar a 

forma como se interpreta o papel da mulher e o universo feminino. As mulheres que cuidam do lar, as 
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artistas, as profissionais de diversas áreas, as mães, as filhas, as estudantes e outras que desempenham 

variados papéis na sociedade, devem ser o tema principal das fotografias inscritas no concurso. 

Pretende-se, assim, estimular a “visão” dos participantes através do recurso à sua capacidade de observação, 

composição e criatividade.  

 

Artigo 3 

Forma e condições de participação 

 

Podem participar no concurso fotógrafos amadores e profissionais de qualquer idade. 

Cada concorrente poderá participar com um máximo de 5 fotografias, em formato digital–JPEG por forma a 

obter uma cópia impressa 20 X 30 cm (2550x1700 – 200 dpi). 

Cada imagem não poderá exceder os 4 MB. 

As fotografias a concurso devem ser a preto e branco. 

Neste concurso não será permitido o uso de meios informáticos para elaboração/manipulação de imagens.  

Juntamente com as fotografias, os concorrentes devem enviar por e-mail a ficha de inscrição preenchida e 

assinada. Os concorrentes devem renomear cada fotografia com o seu número de BI/ Cartão de Cidadão e 

número de série da fotografia (ex: 1036-1.jpg ou 774_2.jpg)  

As fotografias deverão ser enviadas até ao dia 24 de Fevereiro de 2016, inclusive, sempre em formato digital 

para o e-mail geral@jfvendasnovas.com, acompanhadas da respetiva ficha de inscrição. 

A participação neste concurso implica a aceitação integral das presentes normas de participação.  

 

Artigo 4  

Júri 

 

Todos os trabalhos serão avaliados por um júri que será constituído por: 

• 1 Elemento do Executivo da Junta de Freguesia 

• 2 Fotógrafos amadores (a nomear) 

 

O Júri procederá à seleção, classificação e atribuição do prémio, não havendo recurso das decisões.  

O Júri poderá anular o concurso se o conjunto dos trabalhos apresentados não reunir as condições 

necessárias.  

 

 

Artigo 5 

Prémio 

 

Este concurso terá prémio para as duas melhores fotografias:  

 

• 1 Cheque no valor de 150€.  

• 1 Cheque no valor de 75€. 

 

O Júri poderá, se assim o entender, não atribuir parte ou a totalidade dos prémios acima referidos.  

 

 

 



Artigo 6 

Divulgação de resultados 

 

A data, local e hora da entrega do prémio serão oportunamente anunciados.  

 

 

Artigo 7 

Autorizações 

 

Os participantes são responsáveis pelas declarações de autoria efetuadas, bem como por quaisquer 

autorizações necessárias à exposição dos trabalhos, como sejam de modelos, propriedades ou instalações.  

 

Artigo 8 

Direitos de utilização das imagens 

 

A Junta de Freguesia de Vendas Novas reserva o direito de impressão, reprodução ou publicação de cariz 

institucional das fotografias a concurso sem que fique obrigado a conceder, seja a que titulo for, qualquer 

compensação, obrigando-se a fazer sempre referência ao seu autor.  

 

 

Artigo 9 

Danos ou Extravios 

 

A Junta de Freguesia de Vendas Novas não se responsabilizará por danos ou extravios de imagens, 

provocados antes ou depois da sua receção.  

 

 

Artigo10 

Contactos 

 

Quaisquer questões relacionadas com este Concurso deverão ser enviadas para o e-mail 

geral@jfvendasnovas.com ou através do telefone 265809580.  

 

 

Artigo11 

Disposições finais 

 

O não cumprimento das regras constantes deste regulamento poderá causar, ao critério da Organização, a 

desqualificação da (s) fotografia (s) a concurso e, consequentemente, do respectivo participante.  

Está vedada a participação a qualquer membro do júri. 

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Junta de Freguesia de Vendas Novas. 

 
 
 

Vendas Novas, 27 de janeiro de 2016 


