
“... sozinho, no cais deserto ... olho pro indefinido 

olho e contenta-me ver”  

   

álvaro de campos   “poemas” 

  pontes  

  luzlinar 

CONCURSO   DE   FOTOGRAFIA   DIGITAL   

“...  olho e contenta-me ver  ...”   
 

R E G U LA M E N T O       

organização: 

o concurso de fotografia digital, “... olho e contenta-me ver ... .”, com origem na obra álvaro de campos, 

“poemas” é promovido pelo departamento de expressões do agrupamento de escolas do fundão, com 

organização da parceria a.e.f. / a.e.a.e.f. / espaço pontes - luzlinar e participação do agrupamento de 

escolas de trancoso  

 

regulamento: 

o concurso, de tema livre, procura promover descobertas e dinâmicas, e divulgar os trabalhos fotográficos 

de todos os que têm o prazer de captar imagens, a cor ou a preto e branco e de com elas revelar histórias. 

 

todas as fotografias a apresentar a concurso serão obrigatoriamente originais. as fotomontagens ou as 

fotografias manipuladas digitalmente não serão aceites a concurso 

cada participante/pseudónimo pode apresentar até dois trabalhos, mas apenas premiado uma vez 

 

as fotografias propostas a concurso e entregues nas escolas ou aos representantes do projeto pontes, serão 

impressas em papel de formato A4, com área mínima de impressão de 27x19 cm e terão em anexo, 

obrigatoriamente, a ficha de inscrição  

 

as fotografias impressas terão registado no verso, em etiqueta autocolante, apenas o pseudónimo e, caso 

tenham, o título das fotografias 

serão entregues em envelope fechado, identificado com o pseudónimo do concorrente e a frase “concurso 

de fotografia 2020”   

a ficha de identificação do concorrente, que conterá o pseudónimo o(s) título(s) da(s) fotografia(s) a 

identificação do concorrente e os seus contactos, será entregue dentro de outro envelope que será 

fechado, identificado com o pseudónimo e apresentado conjuntamente com as fotografias dentro do 

primeiro envelope 

 

a inscrição é gratuita 

 

os trabalhos a concurso serão apresentados em exposição no agrupamento de escolas do fundão e no 

agrupamento de escolas de trancoso 

os trabalhos premiados serão anunciados nos meios de divulgação das escolas participantes 

os autores premiados e distinguidos com menções honrosas, cederão os seus trabalhos à organização 

 

júri: 

será constituído um júri, nomeado pela organização, para apreciar os trabalhos a concurso 

o júri poderá não atribuir os prémios se considerar que os trabalhos não revelam qualidade  

o júri pode distinguir até três trabalhos relevantes com menções honrosas 

 

prémios: 

serão atribuídos “diplomas” para os dois participantes premiados e com menções honrosas atribuídas  

 

calendário: 

entrega de trabalhos e inscrição de 30 de janeiro a 1 de março de 2020 

exposição dos trabalhos - 9 de março a 16 de março 

divulgação dos resultados nos órgãos de comunicação da escola – 9 de março 

entrega de prémios - 12 de março 

 

contactos   concursodefotografia2020@esfundao.pt 

    

 

pl’a organização do concurso de fotografia digital 

aef/aeaef/pontes 

fundão, 30 de janeiro de 2020 

  

 

 



IDENTIFICAÇÃO                                                CONCURSO   DE   FOTOGRAFIA   DIGITAL   

                                           “...  olho e contenta-me ver  ...”   
  

     

pseudónimo  __________________________________________   nome         __________________________________________ 

 

                                                                                           telemóvel  __________________________________________ 

 

                                                                                           morada      __________________________________________ 

 

                                                                                           profissão   __________________________________________ 

 

 

 

título das fotos  

 

1     

 

 

2     

 

 

 

                                                                                          assinatura  __________________________________________ 

(quando entregue em mão) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO                                                CONCURSO   DE   FOTOGRAFIA   DIGITAL   

                                           “...  olho e contenta-me ver  ...”   
     

pseudónimo  __________________________________________   nome         __________________________________________ 

 

                                                                                           telemóvel  __________________________________________ 

 

                                                                                           morada      __________________________________________ 

 

                                                                                           profissão   __________________________________________ 

 

 

 

título das fotos  

 

1     

 

 

2     

 

 

 

                                                                                          assinatura  __________________________________________ 

(quando entregue em mão) 

 

 


